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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
O presente artigo trata da problemática habitacional na
cidade de São Luís no que diz respeito ao manejo e a
qualidade de vida das famílias que vivem às margens do
rio anil, sob cuidado do projeto do GOVERNO FEDERAL,
o PAC RIO ANIL, que compreende não somente o setor
habitacional, mas também, projetos de cunho
sanitarista, urbanístico, educacional, de mobilidade
urbana e tantos outros que garante complemento físico,
social e espacial para famílias de baixa renda,
denominada zona de interesse social, ao qual está sob

olhar técnico‐acadêmico para este trabalho. O estudo,
apesar de remeter o complexo PAC RIO ANIL, está
inteiramente ligado às condições de adaptação e
melhorias quanto ao fator habitacional, que tenta
garantir qualidade de vida aos indivíduos que residem
por décadas nas chamadas palafitas, e diversas outras
formas irregulares de habitação nessa área da Capital do
Estado do Maranhão, cidade PATRIMÔNIO CULTURAL
DA HUMANIDADE (UNESCO 1997).

PALAVRAS‐CHAVE: cidade, habitação, pac, intervenção, urbano.

SOCIAL AND MANAGEMENT OF HOUSING TO FAMILIES LEFT BANK OF THE RIVER ANIL.
ABSTRACT
This article deals with the housing problems in the city
of São Luís with regard to handling and quality of life of
families living on the banks of River Anil under the care
of the FEDERAL GOVERNMENT project, PAC RIO ANIL,
which comprises not only the housing sector, but also
projects imprint sanitation, urban planning, education,
urban mobility and many others that ensures physical,
social and spatial complement to low‐income families,
called area of social interest, which is under technical‐

KEY‐WORDS: city, housing, pac, intervention, urban.

academic look this work. The study, despite referring
the complex PAC RIO ANIL is fully linked to the
conditions of adaptation and improvements as the
housing factor, which tries to ensure quality of life for
individuals living for decades in calls stilts, and various
other irregular forms of housing that area of the Capital
of the State of Maranhão, city CULTURAL HERITAGE OF
HUMANITY (UNESCO 1997).

HABITAÇÃO SOCIAL E O MANEJO DE FAMILIAS À MARGEM ESQUERDA DO RIO ANIL.

INTRODUÇÃO
A existência das cidades por tempos foi desencadeada pelos recursos naturais, que
não somente permitia que o indivíduo aumentasse a expectativa de vida, como também pudesse
desenvolvê‐la sem ter que mudar‐se com as frequentes mudanças de estações. O fator que
motiva a sociedade moderna está inteiramente influenciado no que originava as organizações
antigas. A comunidade necessita do conhecimento que previne e trata as diversas problemáticas
que causam danos ao convívio em sociedade, e muitas vezes é sua própria fonte de caos.
A melhora na qualidade da alimentação, a preocupação com a segurança dos
moradores, e a procura por outro individuo para manter a cultura, procriando e passando suas
lições de cultura, defesa e caça, levou o homem a trabalhar em conjunto, administrando o pouco
alimento, sem as tecnologias de conservação que temos hoje, preparando os filhos para os
mesmos desafios, sem escolas, sem uma língua ou métodos de ensinos, sem postos de saúde, ou
qualquer outra fonte que o mantivesse integralmente, assim como seus conterrâneos.
Desbravando florestas em busca de comida, água, ervas para curar suas enfermidades e cavernas
para sua moradia e segurança, tudo isso o levou a compartilhar suas descobertas. Esses eram os
principais instrumentos da sociedade primitiva e isso proporcionou diversas mudanças e
melhorias para a vida individual e em comunidade, também permitiu varias evoluções, como: o
trabalho coletivo, a audiência publica e a designação de tarefas, a participação ativa garantia
respeito ao individuo, fazendo com que seus descendentes fossem vistos por seus feitos.
Moldado seu cotidiano, ele tinha não somente que viver e conviver com seus
semelhantes, mas também dividir, e cuidar do outro, levando ao convívio comum, dando origem
às primeiras comunidades, sociedades rudimentares, que viviam para e somente para cuidar do
próximo, sem interesse senão o de alimentar‐se, procriar e proteger das intemperes e
predadores locais. Essa era a sociedade primitiva, o homem vivia em pequenos grupos e
mantinha suas culturas dentro desse grupo, sem interagir com comunidades vizinhas.
Com o advento do fogo, da escrita, dos meios de transportes, do comércio, dos meios
de comunicação, adquiriu‐se conhecimento suficiente para pesquisas inovadoras que levaria a
sociedade a evoluir com frequência maior. A capacidade do homem em elevar seus estudos
permitiu facilitar o que antes era primitivo. Estabeleceram‐se o comércio, a moeda como
instrumento de compra e o cuidado com a propriedade privada. Mas o convívio em sociedade
também evoluiu e necessitou de mudanças, adaptações que colocavam em questionamento a
posição de certos indivíduos dentro da sociedade e de certa forma a cidade em si.
O comércio, a crescente populacional, as frequentes infestações e doenças dos
rebanhos, levaram ao estudo de fatores de risco para a cidade. O meio urbano estava em
desenvolvimento e sofria com a falta de preparo desses cidadãos que administravam com o

pouco conhecimento, na maioria prática, faltava o técnico, o cientista social, para levar o
questionamento como forma de pergunta e não somente de problema.
Com o passar dos anos, o homem evolui a ponto de interferir diretamente no meio
em que vive, a fim lhe trazer mais conforto e segurança. Esta capacidade de mudança fez a
sociedade primitiva voltar‐se ao interesse social, desde os benefícios dos meios de transporte e
comunicação, aos referentes ao comércio, bens e o cuidado com a propriedade privada. O
interesse social visa melhorar a vida em sociedade, buscando a redução das desigualdades. De
acordo com a necessidade e as circunstancias na qual a sociedade vive, impõe‐se a distribuição
ou o condicionamento da propriedade para seu melhor aproveitamento em benefício da
coletividade ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do poder público.
A sociedade como um todo teve suas perdas durante o processo de entendimento do
meio urbano, da morfologia que a cidade adotava, do fluxo entre o meio urbano e rural, das
taxas populacionais e de como garantir comida e salubridade para seus habitantes. A política
desencadeou junto à comunidade acadêmica grande influência quanto ao processo social e teve
seu registro na história mundial.
Para as cidades do século XXI os problemas maiores ficam por conta do número de
habitantes em meio urbano, da falta de moradia, qualidade de ar, água, colheitas e chuvas
insuficientes para suportar o consumo atual. O espaço urbano merece cuidado e estudos
rigorosos para tratar todos esses elementos que garantem parte da qualidade de vida para o
homem na sociedade atual. Áreas verdes e de lazer, são essenciais para tal qualidade, pois assim
como a cidade antiga necessitava de vão grandes para ventilar seus cômodos e permitir o fluxo
de ar para respiração, o desporto e o simples contemplar da paisagem são fatores que parecem
esquecidos nos meios urbanos atuais. A prática desportiva ainda aparece de forma descuidada e
geralmente não se integra ao convívio dos habitantes.
Em meio ao crescimento desenfreado, ainda que existam políticas e entidades que
aprimorem os estudos quanto ao crescimento sustentável, nos deparamos com problemas que
são promovidos pela falta de organização e planejamento, não somente na criação das cidades,
mas também em sua administração cotidiana. Pesquisas, análises e controles dos problemas
urbanos na sociedade atual são pontos estratégicos para o desenvolvimento urbano sustentável
nos grandes centros.
Existem políticas públicas voltadas à intervenção habitacional e social que se iniciam
antes das obras começarem e permanecem até a instalação dos moradores. O PAC é
especialmente voltado a questões sociais, que permitem o desenvolvimento e organização de
uma comunidade, por meio da garantia dos direitos e diminuição das desigualdades causadas por
trabalho, renda e violência. O PAC atua em grande escala, com muitas obras acontecendo E com
muitos recursos envolvidos, que podem dar um salto de qualidade também nas organizações
populares e dos trabalhadores.

A RELEVÂNCIA HABITACIONAL PARA O INDIVÍDUO
A habitação está expressa como direito condigno do individuo e é reconhecido como
direito humano universal, onde tal pessoa possa viver em segurança, paz e dignidade. Não se
trata do direito à propriedade, também assegurado em lei, mas sim do vínculo digno para que o
ser humano assista, adquira e sustente sua família, seja ela qual forma tiver. Esse direito é
restrito e universal. Independe de pessoa, lugar ou qualquer diversidade que possa existir. É,
portanto direito universal, de todos.
No cotidiano humano, seja pobre ou rica, a certeza que emerge do inconsciente do
indivíduo ao relacionar sua vida à sua casa, causa‐lhe satisfação, contentamento do simples
existir desse lugar. Onde tal pessoa reflete sobre sua vida, sua evolução, podendo ser também
seu histórico de vida, como ele evoluiu, a recordação que um pedacinho do cômodo trás consigo.
Não é exagero dizer que isso explica o desejo comum do cidadão de ter a sua, aquilo ao qual
trabalha sol a sol, que o motiva, a ‘minha casa’.
A relevância disso fica evidente quanto ao que se diz meu, ou minha. Se o simples
fato da certeza, do ser meu, já garante ao individuo a extrema satisfação. Fisicamente é a
segurança de estar num local que atende minha necessidade maior, seja de guardar do meio
externo, do frio temporal, ou da imensidão incerta que é o mundo de hoje, ou do prazer de um
local ao qual eu trabalho para minha família, que eu faço a cada dia, parecido comigo mesmo, a
cada lição de vida vivida por mim e pelos que estão comigo. Psicologicamente, isso pode ser um
mundo a parte, um faz de conta, que me liberta dos riscos, da insegurança, da falta de tudo
diante de algo maior. A habitação é um dos objetivos comuns a todos os habitantes do mundo, e
não seria diferente. No Brasil e especificamente em São Luís, onde as vezes ficamos perdidos na
paisagem urbana que fere nossos olhos de técnicos, de cidadãos, de ser humanos, seja homem
ou mulher, adulto ou criança, jovem ou idoso, a beleza que a casinha desenhada quando criança
torne‐se aquele castelo como imaginamos fica outrora feio, sem recursos, sem a qualidade
mínima que nos garanta segurança, saúde e bem‐estar.

O PROJETO HABITACIONAL NO CENTRO URBANO DE SÃO LUÍS
O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, estabelecido pelo Governo Federal
em parceria com o Governo Estadual no Maranhão, tem dentre suas atribuições, a remoção das
residências irregulares locadas na margem esquerda do Rio Anil que abrangem quatro bairros
(Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Alemanha), a construção de sete áreas de recreação e
equipamentos urbanos, a avenida quarto centenária, melhorias nos bairros vizinhos ao projeto,
regularização fundiária no local e a desapropriação por indenização da área que compreende o
projeto PAC Rio Anil, na zona central da cidade de São Luís (Anexos – Figura 1).
Para este trabalho será levado em consideração toda a infraestrutura definida para o
programa de habitação urbana do PAC Rio Anil. Compreendendo cerca de 2.720 apartamentos
com 42 m² de área, divididos em conjuntos habitacionais distintos. O projeto propõe integração
com 7 áreas de recreação, com equipamentos urbanos para lazer e desporto. Além do

tratamento de esgotamento sanitário que beneficia toda a região citada. O tratamento ambiental
em si condiz com aperfeiçoamentos da gestão sanitária de toda a cidade, com estações de
tratamento que garantem salubridade para a região que anteriormente concentrava grande
parte das residências ‘palafitadas’ da margem esquerda do Rio Anil. Local caracterizado pela falta
de politicas publica de desenvolvimento e condicionamento da vida dos moradores dessas
comunidades que são pessoas marginalizadas pela sociedade e geralmente não possuem renda
ou conhecimento para sustentar qualquer possibilidade de melhorias para suas famílias e para a
aglomeração que se estende por toda essa região.
Tal concentração irregular é causadora de várias problemáticas dos centros urbanos
que permeiam fluxo hídrico, como é o caso do Rio Anil, que está localizado no meio urbano do
Município de São Luís, dividindo a ilha em dois extremos sociais. A poluição da água, em estado
avançado de contaminação e tem ligação direta com a Baía de São Marcos, é algo notável para
quem trafega pelo local. Causando além de estragos ambientais e de saúde, um mal ao
patrimônio arquitetônico e histórico salvaguardado pela UNESCO e que deu a cidade de São Luís
o titulo de Patrimônio Cultural da Humanidade.
O programa que prever a remoção das palafitas, o controle e tratamento sanitário da
área abrangente e melhoramento do perfil habitacional e social da vizinhança. As construções
dos conjuntos habitacionais é uma manobra adotada por politicas publicas para trabalhar o
espaço urbano dos grandes centros atualmente. O que permite adequações de mobilidade, lazer,
desporto e outros equipamentos públicos para valorização de áreas em cidades que sofrem com
o despreparo administrativo e educativo da população em geral.
Os espaços de recreação ainda não estão em andamento pois necessitam da entrega
dos projetos maiores, que são os conjuntos habitacionais, a avenida que idealiza mobilidade e
modernização do trafego automobilístico e de pedestre, além de mostrar o respeito ambiental às
margens do Rio Anil e o tratamento dos despejos desenfreado na leito do rio.
Dos 2.720 apartamentos previstos para o programa está com andamento retardado
quanto a sua execução. Devido a diversos problemas de cujo politico, quanto ao repasse de
verbas e entendimento entre as esferas administrativas, e privado, pela contratação
problemática dos empreiteiros. Somente 512 desse total foram entregues até o momento. O
residencial Camboa (Anexos ‐ Figura 3), possui 18 blocos e constitui‐se de 288 apartamentos com
42 m² cada, além de uma quadra poliesportiva. O residencial Monte Castelo (Anexos ‐ Figura 4)
compreende 14 blocos, somando 224 apartamentos, com o mesmo conjunto de infraestrutura
que o primeiro (reservatório superior em cada torre, energia elétrica, abastecimento de água,
calçamento e quadra). Outras melhorias foram realizadas na faixa de 2.761 residências atendidas.
Em andamento estão as obras do residencial Fé em Deus, com 20 blocos e 320
apartamentos com mesma infraestrutura e espaçamento que padroniza o programa. A avenida

IV Centenária, que possui 3,8 km de extensão, em fase executiva junto aos projetos sanitaristas
que coexistem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desafio nos centros urbanos atuais não está somente no planejamento, mas
também no tratamento das problemáticas que crescem exponencialmente nas cidades
contemporâneas, e estão inteiramente vinculadas ao ser humano. A habitação é um ponto
crucial da administração urbana, e merece atenção ao longo dos anos, debatendo passo a passo
o crescimento coordenado do território e da população local. O planejamento de politicas de
habitação, educação e saúde, também devem ser fonte de mecanismos da administração
publica.
O PAC Rio Anil, é uma importante ferramenta dos dias atuais para a cidade de São
Luís. Recursos singulares como o tratamento do esgotamento sanitário é um passo importante
para a cidade, e quase não se via ações nessa área, assim como conjuntos habitacionais no
centro comercial do município. Todo esse complexo criado para favorecer e enfatizar o individuo
esquecido pela sociedade, possibilitando a satisfação prazerosa que ele tem em residir em um
local seguro, salubre e belo aos seus olhos. Uma realidade, que o levar a criar novos vínculos,
sem desprezar a possibilidade de melhorar de vida, de crescer, de ser um agente de mudança do
seu meio.
Evidente que o projeto habitacional não é perfeito, mas sana o grande mal dos
centros urbanos e áreas marginalizadas do local. A paisagem da cidade muda com tal serviço. E
no caso estudado, o PAC Rio Anil, traz consigo a melhoria da vida do cidadão que reside e
margeia o rio central da cidade.
Tratando do residencial como moderador e modificador da qualidade de vida dos
habitantes locais, fica restringido às áreas de lazer de tais locais aos espaços urbanos que fazem
parte do projeto com um todo, mas que ainda não estão em andamento. Áreas essenciais para
revitalizar não somente a cidade e o meio urbano, mas também sanar a falta de sentimento que
o ser humano perdeu ao longo dos anos. Bairros que por anos são mencionados como fonte de
medo e revolta dos cidadãos locais, hoje, com o desenvolvimento das práticas que o projeto
carrega consigo, podem mudar o destino das comunidades ali residentes.
O individuo pode chamar sua residência finalmente de lar. Pode abraçar os seus
familiares e chamar os amigos para cear guardado pela segurança do concreto que estrutura as
paredes de sua casa. Os muros que outrora eram sonho, podem ser o divisor de águas para a
chance de crescer em um ambiente limpo, seco e claro.
O primeiro passo foi dado. Os blocos de concreto elevam‐se à margem esquerda do
Rio Anil, permitindo que o horizonte se abra e os desejos se aflorem manhã após manhã. O PAC
Rio Anil é o exemplo habitacional, para que centros marginalizados da cidade de São Luís sejam
tratados e sirvam à sociedade.
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RESUMO
A partir da necessidade de se ampliar e promover a
melhoria continua do gerenciamento de resíduos no
estado do Rio Grande do Norte, teve‐se como objetivo
deste trabalho determinar a variabilidade espacial do
gerenciamento de resíduos sólidos no estado do Rio
Grande do Norte (Brasil) no período de 2008, com
auxílio de geotecnologias e geoestatistica, como
ferramentas auxiliares para o processo de gestão das
tomadas de decisões na saúde pública. O uso da
geoestatística demonstrou ser uma ferramenta auxiliar

para o processo de gestão e administração das políticas
públicas de gerenciamento de resíduos sólidos. Os
valores de alcance (a) demonstraram a necessidade de
um centro de gerenciamento de resíduos a cada 42 km
para atender a demanda dos volumes registrados da
quantidade de resíduos sólidos coletados. Os mapas de
variabilidade espacial demonstraram que a maior
quantidade de resíduos coletados estão associados à
Região Metropolitana de Natal, e a Região de Mossoró.

PALAVRAS‐CHAVE: Mapeamento, planejamento, instrumento, geoestatística

Spatial variability of managing solid waste in Rio Grande do Norte, Brazil
ABSTRACT
From the need to expand and promote the
continuous improvement of waste management in the
State of Rio Grande do Norte, had as objective of this
work was to determine the spatial variability of solid
waste management in the State of Rio Grande do Norte
(Brazil) from 2008, with the aid of geo and geostatistics ,
as auxiliaries to the management process of decision‐
making in public health tools. The use of geostatistics
has proved to be an auxiliary to the process of

KEY‐WORDS: Mapping, planning, instrument, geostatistics.

management and administration of public policies on
solid waste management tool. The range values
demonstrated the need for a waste management center
every 42 km to meet the demand of registered volumes
of the amount of solid waste collected. The maps of
spatial variability showed that the largest amount of
waste collected are associated with Natal Metropolitan
Region,
and
the
Region
of
Mossoró.

Variabilidade espacial do gerenciamento de resíduos sólidos no Rio Grande do Norte, Brasil
INTRODUÇÃO
O poder público municipal incentiva o desenvolvimento econômico local independente do
tamanho do município, atraindo indústrias e expandindo as atividades voltadas ao comércio e à
prestação de serviços, gerando em contrapartida o aumento da produção de lixo, que pode
desencadear problemas ambientais (BRASILEIRO & LACERDA, 2008).
O crescimento populacional gradativo e desordenado nas cidades, pela aceleração do
processo de ocupação territorial e pelo crescimento acentuado dos bens de consumo
popularizados pelo aumento da produção industrial, desencadeiam problemas associados a
geração de resíduos, tornando necessário o planejamento da coleta de resíduos em todo
perímetro urbano, tal qual a limpeza pública e sua posterior destinação final (PASCOAL JUNIOR &
OLIVEIRA FILHO, 2010).
A quantidade de lixo gerado nos domicílios varia conforme o dia da semana e do mês,
condições climáticas, datas comemorativas e outros eventos extemporâneos, como, o
desempenho da economia, o poder de compra da população, em função de mudanças
tecnológicas nas embalagens, entre outros, consequentemente, fazendo com que a quantidade
de lixo coletado varie ao longo tempo (BRAGA et al., 2008).
O gerenciamento do lixo municipal é um conjunto articulado de ações normativas,
operacionais, ﬁnanceiras e de planejamento que uma administração municipal desenvolve, para
coletar, segregar, tratar e dispor o lixo de sua cidade (VILHENA, 2002). Uma coleta mal planejada
encarece o transporte, gera prejuízos e reclamações, prejudica o tratamento e a disposição ﬁnal
do lixo. A coleta de lixo e o seu transporte para áreas de tratamento ou destinação ﬁnal são
ações do serviço público municipal, de grande visibilidade para a população, que impedem o
desenvolvimento de vetores transmissores de doenças que encontram alimento e abrigo no lixo.
A densidade populacional das áreas urbanas varia ao longo do tempo, podendo haver
adensamento, verticalização, ou até mesmo, em alguns casos diminuição da população residente
por meio do aumento do numero de estabelecimentos empresariais.
Se o desenvolvimento das cidades não for devidamente planejado pelo gestor público,
graves consequências ambientais, devido à incapacidade de antecipar‐se com eficiência às
profundas transformações físicas, econômicas, ambientais e sociais a que se vê exposto o núcleo
urbano. Desta forma, faz‐se necessário que os gestores ampliem seus conhecimentos com um
maior numero de informações e técnicas possíveis para facilitar a gestão do território. Neste
sentido, é importante o uso de técnicas que permitam uma melhor visualização do território,
tendo em vista que esta ferramenta auxilia os gestores nas tomadas de decisões (MEDEIROS et
al., 2012).
A possibilidade que se tem a partir da utilização do Sistema de Informação Geográfica
(SIG), em análises que contemplem aspectos de distribuição espacial da geração do lixo e
informações sobre a situação socioeconômica, densidade populacional e outras, abre a
perspectiva para a utilização desta ferramenta na definição e administração do gerenciamento
desses resíduos.
Nesse sentido, a geoestatística permite a integração continua entre o usuário e o
conjunto de dados em análise, favorecendo a percepção e aglutinação de fatores ao processo de
análise espacial. De acordo, com VIEIRA (2000) a geoestatística permite estabelecer um modelo
de semivariograma que melhor descreva a variabilidade espacial dos dados, o qual será utilizado
no processo de interpolação pelo método da krigagem, possibilitando a geração de uma
superfície contínua para a área estudo, expressa através de mapas de isolinhas.

A partir da necessidade de se ampliar e promover a melhoria continua do gerenciamento
de resíduos no estado do Rio Grande do Norte, teve‐se como objetivo deste trabalho determinar
a variabilidade espacial do gerenciamento de resíduos sólidos no estado do Rio Grande do Norte
(Brasil) no período de 2008, com auxílio de geotecnologias e geoestatistica, como ferramentas
auxiliares para o processo de gestão das tomadas de decisões na saúde pública.
MATERIAIS E MÉTODOS
Com 52.811 km², o Rio Grande do Norte (Figura 1) é um dos 27 estados brasileiros.
Localizado a nordeste da Região Nordeste, fazendo limites com os Estados da Paraíba, Ceará e
Oceano Atlântico.
Rio Grande do Norte é o décimo sexto estado mais populoso do Brasil, com 3.168.027
habitantes, distribuídos em 167 municípios (IBGE, 2010). De acordo com este mesmo censo
demográfico, 77,81% dos habitantes viviam na zona urbana.
A densidade demográfica estadual é de 59,99 hab./km². O Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) do estado é considerado médio conforme dados do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento. Segundo o último Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil,
divulgado em 2013, com dados relativos a 2010, o seu valor era de 0,684, estando na 16ª
colocação a nível nacional e na primeira a nível regional. Considerando‐se a incidência de
pobreza, em 2003, era de 52,27% e o índice de Gini no mesmo ano era 0,49.

Figura 1 ‐ Localização geográfica do Estado do Rio Grande do Norte (Brasil).
Coleta de dados
Os dados analisados neste trabalho compreendem os municípios do estado do Rio Grande
do Norte, período de 2008, oriundo do banco de dados secundários do Sistema de Recuperação
Automática (SIDRA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em que os dados são
agregados pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), além de ser complementado
com os dados apresentados pelo Ministério das Cidades junto ao Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS). Os dados trabalhados do SIDRA e SNIS correspondem ao
ano 2008, haja vista serem os dados secundários disponíveis mais recentes na plataforma do
PNSB.
Utilizaram‐se também informações complementares do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) de 2010.
Foi manuseado o banco de dados contemplando as variáveis agrupadas por município,
sendo população total, população urbana, população atendida declarada total, população
atendida declarada urbana e a quantidade total de resíduos coletados.

Análise Estatística e Geoestatística
Foi efetuada a análise descritiva utilizando‐se o SAS (SCHLOTZHAVER & LITTEL, 1997), para
determinação dos seguintes parâmetros estatísticos: média, mediana, moda, valores mínimo e
máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, curtose e assimetria, distribuição de frequência
e obtenção do desvio máximo em relação à distribuição normal (n) ou Lognormal (Ln) por meio
do teste de probabilidade de erro de Kolmogorov‐Smirnov (KS) com nível de 5% de
probabilidade.
Em seguida procedeu‐se a análise de correlação linear, a fim de verificar a ocorrência da
dependência dos valores de população por município com as variáveis independentes do banco
de dados.
Aos 167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte será incorporada uma coordenada
geográfica do centroide, para aplicação de ferramentas de geoestatística.
Os conceitos teóricos da geoestatística têm suas bases em funções e variáveis aleatórias
(VIEIRA, 2000), e na prática é preciso relacionar o conjunto de dados em estudo com uma das
hipóteses da geoestatística. Esta restrição é necessária para que se possam adequar os dados a
uma função matemática, visando detectar a sua variabilidade espacial.
A variabilidade espacial dos dados foi determinada por meio da modelagem do
semivariograma experimental (VIEIRA, 2000), considerando que todos os valores satisfazem a
hipótese de estacionaridade (hipótese intrínseca da geoestatistica). O semivariograma
experimental foi utilizado para se determinar a dependência espacial entre as amostras (equação
1).

1 N(h)
[Z(xi) - Z(xi + h) ]2
γ (h) =

2 N(h ) i=1
*

equação (1)

onde γ*(h) é semivariância estimada; N(h) representa o número de pares de valores
medidos Z(xi), Z(xi + h) separadas por um vetor (h). Na denominação geoestatística, Z(xi) é
descrito como variável regionalizada (CLARK, 1979).
Compreende‐se, pela análise geoestatistica, o levantamento do semivariograma
experimental e, posteriormente, o ajuste de modelos teóricos, permitindo visualizar a natureza
da variação espacial das variáveis estudadas (VIEIRA, 2000).
A análise espacial da dependência dos dados foi realizada utilizando os valores das
variáveis em estudo para a construção do semivariograma experimental e posteriormente
comparado ao semivariograma da população, para se verificar a similaridade no padrão espacial
entre os atributos em estudo (CARUSO & QUARTA, 1998).
As coordenadas utilizadas foram às do centroide de cada município, e essas interpoladas
com auxílio de um modelo matemático geoestatístico (esférico, exponencial e gaussiano) que
obtenha melhor ajuste ao comportamento da variável (VIEIRA et al., 2002). A análise
geoestatística foi realizada utilizando os softwares GS+ versão 7.
Construção de Mapas Variabilidade Espacial
A técnica de interpolação por krigagem foi utilizada para determinar os valores dos locais
não amostrados, buscando uma estimação linear, sem tendência e com variância mínima
considerando os valores da análise espacial determinada por meio dos parâmetros do
semivariograma experimental.

O programa SURFER (GOLDEN SOFTWARE, 2012) foi utilizado para construção dos mapas
de isolinhas para os atributos envolvidos neste estudo. Desta maneira, os parâmetros de ajuste
do semivariograma foram utilizados no processo de construção dos mapas de isolinhas dos
atributos que apresentaram variabilidade espacial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apesar de todo o esforço realizado pelo IBGE, não se consegue que todos os municípios
convidados enviem os dados solicitados, devido a razões que vão do desinteresse às dificuldades
internas que têm muitos municípios para obter seus dados (SNIS, 2008). Desta forma limitando o
a população analisada a apenas 86 municípios, o que representa 51,5% do estado.
A Tabela 1 apresenta os principais parâmetros estatísticos para as variáveis em estudo no
Estado do Rio Grande do Norte (Brasil) no período de 2008.
Tabela 1 ‐ Parâmetros estatísticos.
Variável
PT
PU
PDAT
PDAU
QTRC

N
86
86
86
86
86

Soma
Mín
Máx
Méd
Variância
DP
CV
2.245.213 1.626 810.780 26.107,13 8685411576 93.195,56 356,97
1.898.169 983 810.780 22.071,73 8615493594 92.819,68 420,54
2.068.197 1.400 801.861 24.048,80 8510130970 92.250,37 383,60
1.847.930 900 801.861 21.487,56 8402577714 91.665,58 426,60
914.044
60 494.397 10.628,42 3121082689 55.866,65 525,64

Assim
7,474
7,641
7,501
7,671
8,039

Curt
61,06
63,31
61,40
63,76
68,46

D
0,396 Ln
0,415 Ln
0,405 Ln
0,423 Ln
0,428 Ln

PT: População Total; PU: População Urbana; PDAT: População Declarada Atendida Total; PDAU:
População Declarada Urbana; QTRC: Quantidade Total de Resíduos Coletados; N: número de valores; Mín:
Mínimo; Máx: Máximo; DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação; Assim: assimetria; Curt: curtose; D:
teste de probabilidade de erro de Kolmogorav‐Smirnov (p < 0,05); n: normal; Ln: Logaritma.
Fonte – Autor.

O atendimento da população pelos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares na
zona urbana está próximo da universalização. Observa‐se que 97,35% da população urbana dos
municípios do Estado do Rio Grande do Norte encontram‐se atendidas, corroborando com o
valor de 97,8% do território urbano nacional para o mesmo período (BGE, 2010).
A média de geração de resíduos sólidos urbanos no país, segundo projeções do SNIS
(2010), varia de 1 a 1,15 kg/hab./dia, padrão próximo aos dos países da União Europeia, cuja
média é de 1,2 Kg/hab./dia. Para o Estado do RN verificou‐se uma geração per capita média 1,35
kg/hab./dia, o que demonstra a ausência de ações com o objetivo de minimizar a geração de
resíduos, corroborando com estudos da Abrelpe (2009).
O Estado do Rio Grande do Norte é responsável pela coleta estimada de 914 mil
toneladas/ano de resíduos sólidos para o período de 2008, sendo que o comportamento dos
volumes de resíduos coletados no Estado foi identificado, sendo o menor valor com 60 toneladas
(Bodó), valor médio com 10.628 toneladas, e o maior valor registrado foi identificado com
494.397 toneladas (Natal), conforme Tabela 1.
Os valores de coeficiente de variação (CV, %) para as variáveis envolvidas neste estudo
são considerados elevados, de acordo com a classificação de GOMES (1984). Já eram esperados
valores elevados de CV uma vez que existe uma elevada variabilidade dos dados conforme
demonstram os valores mínimo e máximo.
Todos as variáveis em estudo apresentaram distribuição de frequência Lognormal,
conforme demonstrado pelos valores de assimetria, curtose e D (Desvio máximo em relação à

distribuição normal por meio do teste de Kolmogorov‐Smirnov com probabilidade de erro de 5
%). A presença de distribuição de frequência Lognormal não é impedimento para aplicação das
ferramentas de geoestatística. No processo de análise geoestatístico optamos por transformar os
dados para logaritmos.
A Tabela 2 apresenta os parâmetros de ajuste do semivariograma experimental para os
dados do Estado do Rio Grande do Norte no período de 2008.
Tabela 2 ‐ Parâmetros de ajuste do semivariograma.
Variável *
População Total
População Urbana
População declarada atendida Total
População declarada atendida Urbana
Quantidade Total de resíduos Coletados

Modelo

C0

C1

a

R²

GD

Esférico
Esférico
Esférico
Esférico
Esférico

0,0001
0,0001
0,0003
0,0001
0,12

0,225
0,2781
0,24
0,288
0,4

45,00
45,80
45,00
45,00
42,00

0,666
0,735
0,661
0,752
0,652

0,04
0,04
0,12
0,03
23,08

* Variáveis transformadas em ln; C0: efeito pepita; C1: patamar; a: alcance (km); R²: coeficiente de
determinação; GD: Grau de dependência (%).
Fonte – Autor.

O modelo esférico foi ajustado para todos os dados em estudo. Os valores de alcance
foram 42 km para a quantidade total de resíduos coletados para o período e 45,80 km para a
população urbana. Tal informação é primordial para a administração pública, pois indica que esta
seria a distância máxima para a localização de centros de coleta e triagem para gerenciamento de
resíduos sólidos aptos a trabalhar pela implantação da politica nacional de resíduos sólidos.
O valor de alcance (a) também deve ser considerado uma vez que quanto mais próximo
do litoral esta localizado menor é a sua área, enquanto que quando vamos em sentido ao interior
do Estado, o tamanho dos municípios aumentam e por sua vez a distancia entre centros de
gerenciamento de resíduos. Vale ressaltar que no interior o número de centros aptos ao
gerenciamento de resíduos são relativamente escassos, sendo registrado apenas o município de
Mossoró com seu aterro sanitário, quando comparados a Região Metropolitana de Natal, em que
possuem 8 municípios que participam de consórcio no aterro sanitário de Ceará‐Mirim, os quais
se situam em seu entorno.
É importante frisar que Natal, Mossoró e Parnamirim possuem praticamente a metade da
população do Estado. Tal configuração cria um cenário desafiador e estimula a regionalização dos
sistemas integrados de limpeza urbana e a adoção de cidades pólos para sua manutenção (RIO
GRANDE DO NORTE, 2012).
O grau de dependência espacial (GD, %) encontrado para os dados é forte, de acordo com
a classificação proposta por Cambardella et al. (1994). A presença de valores de GD forte coincide
com a elevada variabilidade dos dados descrita por meio dos valores de coeficiente de variação
(CV, %), ou pela amplitude dos dados apresentada por meio da diferença entre o valor máximo e
o valor mínimo (Tabela 1). Por outra parte, a elevada dependência espacial entre as amostras
também está relacionada com o aumento da distancia de separação entre as cidades,
principalmente no interior quando comparado com a região litorânea, fazendo com que a
distribuição dos dados não seja homogênea ao longo do Estado do Rio Grande do Norte. Desta
forma cabe uma posterior analise detalhada de agrupamentos de municípios distribuídos por
características de desenvolvimento territorial.
Os mapas de variabilidade espacial para o presente estudo demonstram claramente que
as regiões com municípios de maior população total (ou urbana), apresentam respectivamente

maior ocorrência da quantidade de resíduos sólidos coletados, sendo a Região Metropolitana de
Natal identificada com maior quantidade, seguida da Região de Mossoró, no Oeste Potiguar
(Figura 2), demonstrando a importância de políticas públicas específicas para essas áreas.
De acordo com Jacobi & Besen (2010), a ausência de uma estrutura de planejamento e
gestão metropolitana dos resíduos é um dos fatores que dificultam uma ação integrada e
coordenada entre os municípios e que poderiam reduzir custos ambientais e financeiros.
a)

b)

c)

d)

e)

Figura 2 ‐ Mapas de variabilidade espacial: a) população total, b) população urbana, c) população
atendida declarada total, d) população atendida declarada urbana e e) quantidade total de
resíduos sólidos coletados.
Verifica‐se que ocorre flutuação dos registros da quantidade de resíduos sólidos coletados
entre os municípios em estudo, tal fato pode ser justificado pelo número de habitantes e a
predominância da ocupação urbana.
CONCLUSÃO
O uso da geoestatística demonstrou ser uma ferramenta auxiliar para o processo de
gestão e administração das políticas públicas de gerenciamento de resíduos sólidos. Os valores
de alcance (a) demonstraram a necessidade de um centro de gerenciamento de resíduos a cada
42 km para atender a demanda dos volumes registrados da quantidade de resíduos sólidos

coletados. Os mapas de variabilidade espacial, demonstraram que a maior quantidade de
resíduos coletados estão associados à Região Metropolitana de Natal, e a Região de Mossoró.
Cabe o desenvolvimento futuro de estudo que considere maior detalhamento das mesorregiões
do Estado.
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RESUMO
As questões acadêmicas em muito influenciam o
desenvolvimento de qualquer município. Por isso, é
essencial fazer mapeamentos das mais diversas
situações acerca do tema, construir ideias e possíveis
soluções para problemas decorrentes, que impedem ou

retardam esse desenvolvimento. O município tomado
por base para tal mapeamento foi Lagarto, Sergipe. A
implantação nessa cidade de um campus da
Universidade Federal proporcionara consequências
econômicas e sociais.

PALAVRAS‐CHAVE: mudanças infraestruturais, economia, educação.

INFRASTRUCTURAL CHANGES IN THE CITY OF LAGARTO‐SE, THE DEPLOYMENT OF OCCASIONED
UFS ‐ CAMPUS LAGARTO‐SE
ABSTRACT
The academic issues much influence the development
of any municipality. Therefore, it is essential to do
mappings of different situations on the subject, build
ideas and possible solutions to problems arising that
prevent or retard this development. The council relied
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upon for such mapping was Lagarto,Sergipe. The
implementation in this city of a campus of the Federal
University brings and will bring economic and social
consequences.

MUDANÇAS INFRAESTRUTURAIS NA CIDADE
IMPLANTAÇÃO DA UFS – CAMPUS LAGARTO‐SE

DE

LAGARTO‐SE,

OCASIONADAS

PELA

INTRODUÇÃO

“Durante anos, mistério é a palavra que melhor define a história desta auspiciosa cidade. No
meio do caminho, uma pedra, um nome e uma identidade há muito perdida numa saga e tempo
que já ultrapassam os 300 anos de sua gente.” Professor Claudefranklin Monteiro Santos – DHI –
(UFS). A cidade de Lagarto/SE surgiu em 20 de abril de 1880 e, assim como muitas outras, surgiu
a partir de uma vila, Desde sua elevação ao status de cidade até hoje, Lagarto sofreu fortes
perdas territoriais e econômicas. Nos últimos anos, não só a cidade, mas o município também
vem se erguendo economicamente, atingindo um patamar que atraiu investimentos para a
educação, mas especificamente na implantação de um novo campus da Universidade Federal de
Sergipe. A presente pesquisa visa mostrar a importância social e econômica que a universidade
trará para Lagarto‐SE.
FONTES E MÉTODOS
A presente pesquisa foi desenvolvida por bolsistas do PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Cientifica) promovido pela PROPEX– IFS (Pró – Reitoria de Pesquisa) orientados pelo
professor Homero Gomes de Andrade, mestre em história e a professora Carla Norma Correia
dos Santos, mestre em geografia da CCHS – IFS do campus Lagarto (Coordenadoria de Ciências
Humanas e Sociais). Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico para compreender a
complexidade da análise das mudanças infraestruturais, econômicas e sociais no município de
Lagarto em decorrência da implantação de um novo campus da Universidade Federal. Foram e
serão consultados livros, periódicos, Plano Diretor Municipal, web sites como o da Universidade
Federal de Sergipe (UFS), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), SEPLAN‐SE
(Secretaria de Estado do Planejamento de Sergipe) e da Prefeitura Municipal de Lagarto com o
objetivo de dar suporte informacional para a total compreensão da temática estudada.
Pode‐se enfocar como auxiliador para esta pesquisa o desenvolvimento de um questionário
como um dos meios de coletar dados dos moradores, de funcionários da Universidade, da
prefeitura municipal e outros órgãos públicos. Durante a realização do projeto, será feito um
acompanhamento detalhado das obras do campus da universidade e dos locais principais de
mudanças na cidade.
Foram feitas visitas ao Conjunto Jardim Campo Novo, local onde residirá o Campus, à Prefeitura
Municipal e ao Departamento de Trânsito e Transporte Urbano‐DTTU‐ e ao prédio temporário de
tal Campi. Através de entrevistas com os secretários de Obras e Planejamento e de Transporte,
foram colhidas informações acerca da cidade e ideias para mudanças devido a vinda de um
Campus da UFS para o município.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O questionário aplicado aos servidores da universidade foi constituído de perguntas objetivas em
sua maioria.
Perguntas feitas aos servidores
De acordo com a figura 1, constatou‐se que 50 % dos entrevistados têm entre 30 e 40 anos, 36%
esta entre 20 e 30 anos e 14% apresenta idade superior a 40 anos.

Pessoas Entrevistadas
Mais de 40 Anos
14%
Entre 20‐30 Anos
36%
Entre 30‐40 Anos
50%

SUGESTÃO: as pessoas podem, futuramente, tirar cópias deste trabalho...neste caso, não se aconselha
gráficos onde o rótulo dos dados não está junto com o percentual (já fiz a alteração no próprio gráfico).

Figura 1: Idade dos entrevistados
Na figura 2, observou‐se que 34% dos servidores afirma ser o transporte o principal problema,
33% respondeu ser o esgotamento sanitário empecilho, 25% apontou a saúde como embaraço e
8% afirmaram ser a educação.
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SUGESTÃO: as pessoas podem, futuramente, tirar cópias deste trabalho...neste caso, não se aconselha
gráficos onde o rótulo dos dados não está junto com o percentual (já fiz a alteração no próprio gráfico).

Figura 2: Principais problemas enfrentados?

Na figura 3, nota‐se que a grande maioria 65% dos servidores afirma utilizar carro próprio para ir
ao Campus, 13% diz ir de van ou ônibus, 11% utiliza táxi ou moto táxi para ir trabalhar e 11%
assegura ir a pé.
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Carro Particular
65%

SUGESTÃO: as pessoas podem, futuramente, tirar cópias deste trabalho...neste caso, não se aconselha
gráficos onde o rótulo dos dados não está junto com o percentual (já fiz a alteração no próprio gráfico).

Figura 3: Meios de locomoção para ir trabalhar?

Na figura 4, nota‐se que 50% dos entrevistados indicam ser naturais da cidade de Aracaju, 29%
diz ser natural de outros estados, 7% afirmar ser natural de Lagarto, 7% diz ser de Porto da Folha
e 7% atestar ser de Nossa Senhora do Socorro.
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Lagarto‐SE
7%
Aracaju‐SE
29%

Porto da Folha‐SE
7%
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SUGESTÃO: as pessoas podem, futuramente, tirar cópias deste trabalho...neste caso, não se aconselha
gráficos onde o rótulo dos dados não está junto com o percentual (já fiz a alteração no próprio gráfico).

Figura 4: Cidade de origem?

Na figura 5, nota‐se que 72% dos entrevistados residem na cidade de Aracaju, 21% afirma morar
na cidade de Lagarto e 7% na cidade de Nossa Senhora do Socorro.
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gráficos onde o rótulo dos dados não está junto com o percentual (já fiz a alteração no próprio gráfico).

Figura 5: Em que cidade reside?

Na figura 6, constatou‐se que 90% docentes entrevistados afirmaram que a implantação do
Campus da Universidade influenciará um aumento da economia local, 30% afirmam que
aumentará a oferta de empregos e 30% acredita que haverá o aproveitamento local, para os
funcionários formados no Campus.
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gráficos onde o rótulo dos dados não está junto com o percentual (já fiz a alteração no próprio gráfico).

Figura 6: O que pensa que a UFS pode trazer?

Na figura 7, constatou‐se que 87% dos docentes não possuem parentes na cidade sede do
campus, 7% afirmam ter uma quantidade razoável de parentes residentes na cidade e 6% diz
possuir poucos familiares em Lagarto.
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SUGESTÃO: as pessoas podem, futuramente, tirar cópias deste trabalho...neste caso, não se aconselha
gráficos onde o rótulo dos dados não está junto com o percentual (já fiz a alteração no próprio gráfico).

Figura 7: Quantidade de parentes que os entrevistados possuem em Lagarto?
CONCLUSÃO
Os dados apresentados mostram que o impacto na cidade será grande, mudanças
infraestruturais já estão acontecendo e mais aconteceram, há necessidade de implantar‐se
uma linha de transporte municipal, uma vez que o contingente de pessoas circulando pela
cidade irá dobrar. Lagarto será “invadida” conforme o gráfico 4. Com espaço urbano adequado
proporcionado por essas políticas, a economia municipal saltará e atrairá a construção de
condomínios, lojas e casas. Desde o princípio da chegada do campus da UFS na cidade, houve
uma mudança no panorama econômico. Há investimentos para construção de um Shopping
Center, reforma do balneário da cidade, criação de condomínios.
A cidade concentra pequenos polos industriais em sua periferia, voltados para a produção de
gêneros alimentícios. A oferta de cursos de graduação na área da saúde entende‐se como
previsíveis instalações de indústrias que produzam materiais e tecnologias no ramo da saúde.
Isso sustenta a suposição de que a cidade de Lagarto venha a intensificar sua urbanização.
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RESUMO
A cidade, como resultado das relações sociais que se
reproduzem em seu interior, tem no espaço urbano as
marcas das lutas que são travadas pelas definições das
feições da cidade. O desenvolvimento das atividades
capitalistas faz circular a mercadorias no interior da
cidade, estimulando o consumismo, com a conseqüente
geração de toneladas de resíduos sólidos, que não raras
vezes são despejadas nas ruas e cursos d'água de

cidades, como Manaus, que são destinadas a serem
apenas local de busca pela riqueza, mas não para morar,
cidades de “passagens”, que por isso não precisam de
zelo ou esforços em torná‐las lugares de permanência.

PALAVRAS‐CHAVE: Espaço urbano, Resíduos sólidos, Cidades de passagem

CONSTRUCTION OF URBAN SPACE IN MANAUS AND SOLID WASTE
ABSTRACT
The city, as a result of social relations that
reproduce inside, the urban space has the marks of
the struggles that are waged by the definitions of the
features of the city. The development of capitalist
activities makes moved within the city the goods,
encouraging consumerism, with the consequent
generation of tons of solid waste, which not

KEY‐WORDS: Urban space, Solid Waste, Cities of “passage”

infrequently are dumped on the streets and streams
of water cities, such as Manaus, which are intended
to be only a local search for wealth, but not to live,
cities of “passage”, so we do not need care or efforts
to make them places of residence.

INTRODUÇÃO
O espaço urbano é uma construção social, marcada pela ação de diversos atores, que se
encontram posições diferenciadas no campo de disputas pela cidade. Nesse campo, destaca‐se a
reprodução do capital, que deixa as suas marcas na cidade e transforma a cidade em espaços de
circulação da mercadoria e transforma o próprio espaço urbano em mercadoria.
A submissão da cidade ao interesses do capital, por vezes cria espaços urbanos com
conotações essencialmente passageiras, em que os lugares não para se viver, mas para se ganhar
dinheiro. Como lugares de “passagem” esses espaços acabam sendo negligenciados porque não o
interesse em transformá‐los em lugares de permanência, o acaba influenciando na relação da
sociedade com o espaço urbano e tratamento que é dado à cidade. Isso é possível de se verificar
na relação da sociedade e do governo com a questão dos resíduos sólidos em cidades como
Manaus, em que é gritante a forma como se estabelece a relação entre lixo e vias públicas,
igarapés e outros espaços públicos, um reflexo da perspectiva que os indivíduos têm da cidade.

MATERIAIS E MÉTODOS
No desenvolvimento deste trabalho realizou‐se uma revisão bibliográfica a respeito da
construção do espaço urbano e a influência do modo de produção capitalista exerce na produção
e reprodução do espaço urbano. A revisão bibliográfica também inclui o texto de Sérgio Buarque
de Holanda de como se deu a construção das cidades espanholas e portuguesas em suas colônias
nas Américas para se discutir o termo cidade de passagens e o modo como a população de
Manaus trata a relação entre espaço urbano e resíduos sólidos.
Em seguida, faz‐se uma análise tendo como referência a Lei da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e a efetividade dessa norma na cidade de Manaus a partir das práticas da
população no que diz respeito ao uso do espaço urbano como destino dos resíduos sólidos
produzidos pelos citadinos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Holanda (1945), ao estudar as cidades espanholas e portuguesas nas Américas, fala do
ladrilhador e do semeador ao comparar tais cidades. Os espanhóis, segundo esse autor, tiveram
mais zelo com a construção de cidades nas Américas, com a prevalência das linhas a determinar o
esquadrejamento das ruas, onde os edifícios e vias obedecem à predisposição racional de um
planejamento antecipado dentro de uma concepção racional de cidade. Nas cidades da América
espanhola a natureza é dominada no sentido em que não é ela que determina o contorno das
vias, mas se amolda ao sentido do que fora previamente planejado. “As ruas não se deixam
modelar pela sinuosidade e pelas asperezas do solo; impõem‐lhes antes o acento voluntário da
linha reta.” (HOLANDA, 1945).
Para garantir a perpetuação dessa concepção de cidade, normas foram criadas como meio
de impedir que as gerações futuras criassem cidades de qualquer maneira, como foi o caso das
Leis das Índias, uma espécie de plano diretor das cidades das colônias espanholas. A concepção
das cidades hispano‐americanas era a mesma das cidades na Espanha, porque os colonizadores
também viam nas colônias americanas um prolongamento do seu país (HOLANDA, 1945, p. 64).
Por outro lado, as cidades portuguesas de sua colônia na América não tinham o mesmo zelo que
as espanholas. “Dir‐se‐ia que, aqui, a colônia é simples lugar de passagem, para o governo como

para os súditos” (HOLANDA, 1945, p. 65). Assim, diferente dos espanhóis, os portugueses não
teriam a preocupação de buscar construir cidades com o desejo de tê‐las como extensão de seu
país. Por isso não se preocuparam em evitar os morros, as ladeiras, os rios, que acabam
determinando o traçado das vias e da localização das construções das cidades portuguesas em
sua colônia americana, como se fossem criadas de forma aleatória.
Para Holanda(1945), o espanhol é o ladrilhador, que cria suas cidades organizadas em
linhas retas, e o semeador é o português, que ao criar as suas cidades, o fez como semeador que
semeia a terra jogando as sementes ao vento, espalhando‐as sem qualquer ordem.
Contudo, em ambos os casos, é o ser humano que dá sentido ao espaço urbano, que é
construído segundo as necessidades e perspectiva de cada um. Assim, a cidade nem é
naturalmente construída e nem é produto de geração espontânea. Para Henri Lefebvre (1991, p.
103) a cidade não é produto só da organização do capital e seu respectivo reflexo no espaço
urbano, mas a cidade é também um produto cultural, que não deve ser relegado somente ao
plano da concepção do capitalismo, que estrutura os espaços urbanos em função do seu modo
de produção. O direito à cidade é o direito à vida urbana que não é construída unicamente pelo
capital (Lefebvre, 1991, p. 117), mas também por todos aqueles que moram na cidade, e que
deixam nela as suas marcas.
Assim, o espaço urbano que nossos sentidos captam, é um espaço socialmente
construído. O espaço é um produto social, é tudo aquilo que é produzido pela sociedade. A
sociedade atua na natureza, utilizando de instrumentos e técnicas de cada tempo (contexto
histórico) para criar os meios e as condições que transformam a natureza em espaços que
servem como meio de existência dessa sociedade. O espaço é um meio de produção e
reprodução da sociedade (LEFEBVRE,1981).
Na cidade, a natureza é transformada em elemento a compor a paisagem urbana,
servindo, em certos casos, como meio de depósito dos dejetos e daquilo que não serve mais para
as pessoas. Em Manaus, por exemplo, os igarapés, como são conhecidos os pequenos cursos de
água que cortam a cidade, servem de esgoto a céu aberto e lugar onde boa parte dos resíduos
sólidos é descartada pela população.
As margens dos igarapés são densamente ocupadas por aqueles que o modo de
reprodução da cidades legou aos que não podem habitar as áreas mais nobres do espaço urbano
de Manaus. Os “condenados da cidade” (Wacquant, 2001) habitam esses espaços em função de
um processo histórico em que na luta pela cidade, aqueles que possuem menos capacidade para
fugir do monopólio do uso do solo urbano (Harvey, 1981) são submetidos aos ditames de uma
lógica que divide a cidade em espaços socialmente e economicamente diferenciados.
Há a tese de que os moradores das palafitas em Manaus, que em sua maioria são de
origem do interior do Estado, já estão acostumados a jogarem o lixo nos rios. Essa é uma visão
reducionista da questão, que considera os ribeirinhos como pessoas acostumadas a poluírem os
rios, os quais, como se sabe, necessitam para sua sobrevivência.
Segundo essa visão, como são acostumados a morarem nas margens dos rios, quando
vêm para a cidade, buscam logo os igarapés, ambiente que já estão acostumados a viver. Ora, tal
visão, além de ser simplista, desconsidera o fato de que a humanidade sempre se instalou
naturalmente nos lugares que possuem as melhores condições para a sua existência, coisa os
igarapés não são. Em seu estudo, Azevedo(2008) demonstrou que as pessoas ocuparam as áreas
do igarapés em Manaus porque eram os espaços que restavam para os mesmos e que ao mesmo
tempo estavam próximos da oferta de serviços públicos e do Distrito Industrial, ou seja, perto
daquilo que importa em uma cidade: emprego e oferta de serviço público.

A ocupação dos igarapés em Manaus se deu desde o início pelo fato desse lugar ser o
único espaço reservado aos que não tem a capacidade de superar o monopólio do uso do solo
urbano. A Zona Franca de Manaus, assim como o período da borracha, fez com que a ocupação
dos igarapés se desse de forma expressiva, com a vinda de milhares de famílias de diversas
partes da região e do restante do país em busca de uma nova vida.
Apesar disso, Manaus nem sempre foi a cidade para onde essa massa de migrantes
desejariam fincar suas raízes. A cidade, pelas oportunidades econômicas que proporciona, é o
lugar para onde se vem em busca de ganhar dinheiro, de se fazer fortuna, mas sem qualquer
apego ou desejo de transformá‐la em local definitivo de moradia, em local de permanência
definitiva. É o lugar onde se ganha dinheiro, mas não é o lugar onde se deseja morar.
Essa percepção de cidade transforma Manaus em uma cidade de “passagem”, e por conta disso
não há a necessidade de planejá‐la, de criar nela as condições definitivas de permanência.
Contribui para isso a sempre presente ameaça de fim da Zona da Franca de Manaus e a
certeza de que ela um dia terá fim. Os edifícios das indústrias são um exemplo dessa
transitoriedade. Montados em módulos, podem a qualquer momento serem transferidos
rapidamente para qualquer outro lugar do Planeta. Essa sensação de efemeridade, sempre
presente no imaginário daqueles que residem em Manaus, produz vários reflexos visíveis no
espaço urbano.
Como uma cidade de “passagem”, Manaus não encontra majoritariamente em seus
moradores e de seus governos a postura para se construir uma cidade com a qualidade de vida,
em criar os espaços que a tornem uma cidade de permanência, um lugar onde se deseja morar
definitivamente.
Essa reprodução social é também decorrente do modelo econômico adotado na Zona
Franca de Manaus, que se localiza nessa cidade apenas em virtude dos incentivos fiscais, sem
qualquer preocupação com o desenvolvimento social e econômico local. Assim, na medida em
que Manaus é tida como o lugar reservado para produção de bens de consumo, lugar onde tão
somente se ganha dinheiro, há as implicações diretas na produção do espaço urbano.
Uma dessas questões diz respeito aos resíduos sólidos. Como não há o sentimento de
pertença, de lugar para viver, então não há a necessidade de cuidar dela com zelo, como se
cuidaria da casa. Assim, parece ser natural que a esse lugar, que não é o local para viver, seja
destinado tudo aquilo que não se deseja, onde os resíduos sólidos ocupam lugar privilegiado.
Dessa forma, não há a necessidade de evitar que se suje a rua, a calçada, as praças, os
quintais, os terrenos baldios, os rios, os igarapés, as escolas, os hospitais, os terminais de ônibus,
etc, porque a cidade é de passagem.
Marca indelével dessa relação conflituosa entre os que moram em Manaus e o espaço
urbano dessa cidade, é a composição de uma paisagem, nada agradável de ver, que ocorre na
época das cheias, quando se observa nos igarapés toneladas de resíduos sólidos, sobretudo
plásticos, flutuando em águas que poderiam muito bem ser utilizadas para o lazer da população.
Ao contrário do que se imagina, isso não ocorre somente naqueles igarapés que passam por
bairros pobres, com o igarapé do 40 e da Cachoeirinha que passam por regiões onde a
predominância é de população empobrecida. Essa realidade também se verifica nos igarapés que
cortam as áreas tidas como “nobres” da cidade, como o bairro do Parque 10 e Veiralves.
Outra aspecto dessa relação da população com a sua cidade, é a forma como é tratado os
resíduos sólidos que são colocados na rua para serem coletados pelos carros de lixo. Não é
incomum encontrar as ruas da cidade em que os resíduos sólidos são deixados no espaço público
de qualquer maneira, vulneráveis aos animais como cachorros, gatos e urubus, que ao
remexerem os sacos de lixo, acabam espalhando esse lixo pelas ruas.

Interessante é que as pessoas não fazem isso com suas casas, mas fazem com o espaço
público, lugar que todos usam, o lugar onde a cidade realmente se manifesta para todos. Isso não
é característica de bairro de gente pobre. É um fenômeno que se verifica também nas classes
mais abastadas. Não é incomum presenciarmos pessoas de dentro de automóveis caros
despejarem em vias públicas os resíduos sólidos produzidos por eles.
Esse desleixo com a cidade fica mais evidente quando se sabe que o lugar para onde se
destina o lixo é o pior dos lugares, já que o lixo é aquilo que sociedade não quer mais, é aquilo
que representa o resto, a negação do que presta. Assim, ao destinar o lixo para as vias e igarapés
a sociedade claramente indica o que pensa da cidade onde mora.
Contudo, não se vive na Idade Média ou em uma cidade sem leis. Pelo contrário há leis e
muitos boas, como a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, que é
um importante avanço no campo da relação do Poder Público com a questão dos resíduos
sólidos.
A Lei 12.305/2010 traz importantes avanços nesse campo, apresentando vários
mecanismos que, se forem plenamente implementados, influirão na produção do espaço urbano
de forma positiva. Dentre os diversos princípios que leva possui, destaca‐se o princípio da
responsabilidade compartilhada do ciclo de vida dos produtos, o que possibilitará que diversos
resíduos sólidos deixem de frequentar a paisagem das cidades, como os igarapés, e passem a
receber o tratamento adequado, uma vez que o produtor das mercadorias também tem o dever
de dar o destino adequado ao produto quando o mesmo tiver perdido o seu valor de uso para
quem o adquiriu.
Outro princípio a ser destacado é o que reconhece o valor econômico e social do resíduo
sólido reutilizável e reciclável como gerador trabalho e renda. Esse reconhecimento é o resgate
de uma dívida social para com os catadores de materiais de recicláveis, pessoas que durante anos
foram vistos como os párias da sociedade, homens e mulheres invisíveis, que pela sua atividade
eram e ainda são vistos como ninguém, como intocáveis. O reconhecimento formal do Estado do
valor econômico e social das atividades dos catadores é um importante avanço para brasileiros
que há muito vêm contribuindo para que os resíduos sólidos que ninguém mais quer tenham
novos usos, prestando um grande serviço à cidade e à sociedade.
Outro objetivo da PNRS a ser destacado diz respeito a não geração, à redução, à
reutilização, à reciclagem e ao tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos. Para alcançar os objetivos a que se propõe, a lei
estabelece vários instrumentos tais como os planos de resíduos sólidos, a coleta seletiva, os
sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.
Os instrumentos formais que a lei apresenta são importantes se forem efetivados.
Contudo, sabemos que a lei é uma regra criada para atender um fim, que só será alcançado se a
sociedade e o Estado que a criou terem nela um instrumento eficaz. No caso de Manaus, não se
percebe, nem por parte da Administração Pública municipal e nem pela prática social dominante,
que a Lei da PNRS será plenamente respeitada, uma vez que não se vislumbra qualquer iniciativa
mais contundente no sentido de dar o destino correto aos resíduos sólidos e nem tampouco se
verifica qualquer movimentação social no sentido de uma mudança cultural que proporcione a
construção de um espaço urbano com qualidade para todos em Manaus.

CONCLUSÃO
Como a cidade é construída socialmente, na medida em que ela é concebida como sendo
de passagem pelos seus habitantes isso reflete no espaço urbano em que não se verifica a
intenção de melhorá‐la. A concepção de cidade de passagem acaba construindo uma cidade sem
qualquer preocupação com o seu futuro.
Por outro lado, a legislação federal traz avanços significativos e que impõem ao Poder Público o
dever de criar mecanismos e políticas públicas que modifiquem a relação da sociedade com os
resíduos sólidos.
Todavia, esses avanços que legislação traz podem não surtir efeito algum se a cidade
continuar sendo percebida pelos habitantes como lugar de passagem, como ocorre com Manaus,
onde muitos buscam encontrar fortuna sem qualquer intenção de tratá‐la com o devido cuidado
que ela merece. Isso tem a ver também com o modo de produção do capital, que reservou a esta
cidade o lugar de mera produtora de bens de consumo. Como o capital é um dos mais
importantes atores da construção da cidade, essa perspectiva acaba influenciando também na
forma de como Manaus é construída predominantemente por seus habitantes.
Superar, portanto, a concepção de um lugar de passagem, que serve apenas para ganhar
dinheiro, mas não para fixar residência, é fundamental para modificar a relação entre a
sociedade e a destinação dos resíduos sólidos em Manaus, para, enfim livrar os igarapés e outros
espaços públicos de serem meros depósitos de lixo.
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RESUMO
A arborização urbana constitui um elemento essencial
para a manutenção da qualidade de vida das populações
urbanas, visto que essas áreas verdes proporcionam um
notável conforto ambiental local e exerce outras
funções ecológicas. Então objetivou‐se realizar o
inventário da arborização da Avenida Nossa Senhora da
Conceição, bairro Nova Corrente, Corrente‐PI, por meio
de levantamento de campo, tratamento de dados e
comparativos com manuais de arborização visando
gerar subsídios para o planejamento de novas áreas
verdes e recomendações de manejo a serem aplicadas
no local.

Foram identificados 39 indivíduos pertencentes a 2
espécies, sendo uma nativa e uma exótica,
respectivamente justificadas por motivos estéticos e
rápido crescimento. Tendo analisado a avenida em
estudo, observa‐se que a arborização existente não foi
planejada de forma adequada, pois não existe um
espaçamento regular entre os indivíduos arbustivo‐
arbóreos e não possui um departamento específico para
tratar da arborização urbana, assim como não há um
planejamento adequado do plantio e manutenção das
áreas verdes públicas.

PALAVRAS‐CHAVE: Arborização urbana, Planejamento, Cobertura vegetal.

FOREST INVENTORY OF AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NEIGHBORHOOD NEW
CORRENTE, CORRENTE, PIAUI STATE
ABSTRACT
The urban forestry is an essential element for
maintaining the quality of life of urban populations, as
these green areas provide an outstanding local
environmental comfort and performs other ecological
functions. So the objective was to conduct an inventory
of the trees of Avenida Nossa Senhora da Conceição,
Nova Corrente Neighborhood, Corrente, Piaui state,
through field survey, data processing and comparison
with manual afforestation in order to generate
information for planning of new green areas and
management recommendations to be applied on site.
We identified 39 individuals belonging to 2 species, one
KEY‐WORDS: Urban forestry, planning, plant coverage.

native and
one exotic, respectively justified for
aesthetic reasons and rapid growth. There was analyzed
the avenue in the study, it was observed that the
existing afforestation was not planned properly, due to
there isn’t regular spacing between tree species and
there isn’t specific department to deal with urban
forestry, much less planning proper planting and
maintenance of public green areas tree species and does
not have a specific department to deal with urban
forestry, like it there isn’t a planning proper planting and
maintenance of public green areas.

INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, BAIRRO NOVA
CORRENTE, CORRENTE‐PI
INTRODUÇÃO
O ambiente urbano é caracterizado pela ocupação constituída por edificações contínuas e
pela existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação,
trabalho, recreação e circulação (CEMIG, 2011). Nesta perspectiva, a arborização urbana constitui
um elemento essencial para a manutenção da qualidade de vida das populações urbanas, visto
que essas áreas verdes proporcionam um notável conforto ambiental local. Estudos revelam que
a diferença de temperatura entre áreas bem arborizadas para outras em localização próxima,
mas sem arborização pode variar entre 3 e 5 graus centígrados (SIRKIS, 1999). Isso confirma a
hipótese na qual a existência de áreas verdes contribui efetivamente para a melhoria do
microclima local.
A ausência da cobertura vegetal em áreas construídas provoca a impermeabilização do
solo. Desta forma, o tempo de concentração da água da chuva na superfície, torna‐se de fato
maior. Porém em áreas com vegetação essa realidade muda: a infiltração da água da chuva
ocorre de maneira uniforme e evita problemas como inundações.
As vantagens da arborização urbana são inúmeras como, por exemplo, a retenção de
poeira e obstrução da propagação de som, redução da incidência direta de energia solar (GREY;
DENEKE, 1978; LAPOIX, 1979) e serve ainda como refúgio da fauna remanescente nas áreas
urbanas (ROPPA et al., 2007). Outro beneficio relevante da arborização urbana é a atratividade
decorrente da existência de áreas de lazer como: parques, praças, jardins, bosques, etc., nas
quais contribuem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.
O crescimento urbano deve ser proporcional à expansão das áreas verdes. Sendo assim,
para a garantia da efetivação dos impactos benéficos gerados pela arborização urbana, é
fundamental que as politicas públicas assegurem planejamento e o gerenciamento eficaz dos
espaços verdes públicos nas cidades com a participação efetiva da população local na
manutenção destes espaços.
Previamente a implantação de um projeto de arborização de urbana, é indispensável o
planejamento sobre as espécies mais aptas a serem utilizadas para determinada finalidade. O uso
de espécies vegetais regionais é importante, pois estas são bem adaptadas aos diferentes tipos
de solos, condições climáticas, presença de polinizadores e dispersores de sementes (TNC, 2013).
Entretanto,
Desta forma, o presente estudo teve como objetivo realizar o levantamento
qualiquantitativo da arborização da Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Nova Corrente,
Corrente‐PI, a fim de gerar subsídios para o planejamento de novas áreas verdes, bem como
recomendações de manejo a serem aplicadas no local.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O município de Corrente‐PI localiza‐se na Microrregião Geográfica das Chapadas do
Extremo Sul Piauiense, possuindo uma área de 3.048 km² e população de 25.407 habitantes.
Destes, 15.693 habitantes residem na zona urbana (IBGE, 2012). O clima é Tropical sub úmido
quente (AW), com duração do período seco de cinco meses (BRASIL, 2004). A sede municipal
possui as coordenadas geográficas de 10°26’36’’ de latitude sul e 45° 09’34” de longitude oeste
de Greenwich e distância média de 860 km da capital do Estado, Teresina (Figura 1).

Figura 1 ‐ Localização da área em estudo. Fonte: levantamento de campo.
Procedimentos metodológicos
O presente trabalho foi realizado na Avenida Nossa Senhora da Conceição (Figura 1),
compreendendo levantamento de campo conforme metodologia proposta por Abreu et al.
(2008), com planilhas pré‐elaboradas e análises visuais a fim de caracterizar quali‐
quantitativamente a arborização em questão através de parâmetros como obtenção do

circunferência à altura do peito ‐ CAP, altura total e da primeira bifurcação, espaçamento de um
vegetal a outro, além das dimensões do local onde o vegetal está inserido (Figura 2). Avaliou‐se
também as condições fitossanitárias dos vegetais, verificando injúrias mecânicas, podas
anteriores e infestação ou infecção.

Figura 2 – Inventário dos indivíduos arbustivo‐arbóreos. Fonte: Levantamento de Campo, 2014.
A fim de caracterizar espacialmente a distribuição vegetal de estudo, utilizou‐se o GPS
portátil Garmin Etrex® assim obtendo coordenadas geográficas, com precisão de pelo menos 2m.
Os dados foram posteriormente tabulados e tratados com auxílio de softwares específicos como
Microsoft Excel® (analises de qualidade e quantidade gerando gráficos e tabelas) e Quantum Gis®
(na geração de mapas temáticos). Após o tratamento dos dados buscou‐se comparativo com
manuais de arborização visando confrontar os dados, se os mesmos estavam em conformidade
ou divergência com as bibliografias consultadas e então elaborado o trabalho final.

RESULTADOS
No levantamento da arborização dos canteiros separadores da Avenida Nossa Senhora da
Conceição identificou‐se 39 indivíduos pertencentes a 2 espécies, sendo que 12,82% dos
indivíduos inventariados pertencem a espécie Azadirachta indica (exótica) e 87,18% são da
espécie Tabebuia ssp. (nativa). Segundo informações de agentes da Prefeitura Municipal de
Corrente, a escolha pelo plantio do ipê na avenida deu‐se, principalmente, por motivos estéticos
devido à beleza das suas flores.
A distribuição espacial dos indivíduos inventariados mostra uma irregularidade no
espaçamento entre árvores. Alguns indivíduos arbustivo‐arbóreos apresentam distanciamento
mais espaçado, enquanto outras estão entrelaçadas entre si. Isso ocorre pelo fato de os
moradores terem inserido mudas de Nim indiano entre os ipês que já estavam estabelecidos no
local (Figura 3).

Figura 3 – Distribuição espacial dos indivíduos arbustivo‐arbóreos na área de estudo.
Além de terem um crescimento rápido, as espécies exóticas ― como a Azadirachta Indica
― possuem boa adaptação e é atrativa esteticamente (NUNES et al., 2013). Moradores da
avenida informaram que, apesar da predominância do ipê nos canteiros separadores da pista, o
plantio do nim indiano justificou‐se pela necessidade de um rápido sombreamento no local
(Figura 4).

Figura 4 – Indivíduos de Azadirachta indica (nim) presentes na avenida. Fonte: levantamento de
campo, 2014.

Dos indivíduos arbustivo‐arbóreos existentes na avenida em estudo, a maioria possui porte
relativamente pequeno, das quais 4 possuem comprimento inferior a 1 metro (mudas). A altura
média dos indivíduos do canteiro central foi de 4 metros, sendo que os indivíduos pertencentes à
espécie Azadirachta indica apresentaram altura de 8,36 metros (Tabela 1; Figura 5).

Figura 5‐ Distribuição do número de indivíduos por classe de altura na área de estudo.
O Manual de Arborização da CEMIG (2011) recomenda que a altura mínima da primeira
bifurcação seja de 2,5 m. Sendo assim, foram encontrados 38 (97,44%) indivíduos com altura da
1ª bifurcação muito baixa, podendo ocasionar conflitos futuros. A alternativa mais viável pode
ser a poda dos galhos para sanar esse tipo de irregularidade. A maioria dos indivíduos encontra‐
se em áreas permeabilizadas, desta forma, observou‐se um bom desenvolvimento do sistema
radicular, o qual se encontra subterrâneo e sem conflitos com estruturas físicas urbanas.
Tabela 1 – Vegetais inventariados na Avenida Nossa Senhora da Conceição
Distância
árvore/meio‐fio
Direita Esquerda

Nome científico

Nome comum

Altura
(m)

CAP
(cm)

Alt. da 1ª
bifurcação
(m)

1

Tabebuia ssp.

Ipê

2,1

8

1,06

79

93

2

Tabebuia ssp.

Ipê

1,8

5

0,93

85

81

3

Tabebuia ssp.

Ipê

2,15

9

1,09

83

84

4

Tabebuia ssp.

Ipê

2,77

30

1,4

85

76

5

Tabebuia ssp.

Ipê

3

18

1,25

78

80

6

Tabebuia ssp.

Ipê

4,1

26

1,98

80

79

7

Tabebuia ssp.

Ipê (muda)

*

*

*

87

80

8

Tabebuia ssp.

Ipê

2

11

1,37

76

91

9

Tabebuia ssp.

Ipê

2,2

7

1,6

88

81

10

Tabebuia ssp.

Ipê

3,9

33

1,37

85

75

11

Tabebuia ssp.

Ipê

4

27

2,12

76

84

12

Tabebuia ssp.

Ipê

3,9

33

1,15

66

90

13

Tabebuia ssp.

Ipê

3

18

1,33

75

89

14

Tabebuia ssp.

Ipê

3

27

1,69

60

99

ID

15

Tabebuia ssp.

Ipê

1,65

5

0,69

75

89

16

Tabebuia ssp.

Ipê

2,68

17

2,08

77

86

17

Tabebuia ssp.

Ipê

3

16

1,87

76

85

18

Tabebuia ssp.

Ipê (muda)

*

*

*

67

99

19

Tabebuia ssp.

Ipê (muda)

*

*

*

78

88

20

Tabebuia ssp.

Ipê

5,2

29

2,32

56

102

21

Tabebuia ssp.

Ipê

4,1

26

1,9

81

80

22

Azadirachta indica

Nim indiano

7

57

3

73

48

23

Tabebuia ssp.

Ipê

4,5

33

2,16

71

85

24

Azadirachta indica

Nim indiano

6,8

53

0,97

73

77

25

Tabebuia ssp.

Ipê

4,2

25

1,96

71

89

26

Azadirachta indica

Nim indiano

9,3

66

2,12

75

79

27

Tabebuia ssp.

Ipê

4,5

30

1,69

78

83

28

Azadirachta indica

Nim indiano

9,5

55

1,2

75

71

29

Tabebuia ssp.

Ipê

3,6

24

1,85

74

82

30

Tabebuia ssp.

Ipê

3,2

21

1,25

68

91

31

Azadirachta indica

Nim indiano

9,2

108

0,95

79

63

32

Tabebuia ssp.

Ipê

4

31

2,3

86

70

33

Tabebuia ssp.

Ipê

4

24

1,12

77

83

34

Tabebuia ssp.

Ipê

3,3

28

1,31

77

81

35

Tabebuia ssp.

Ipê

3

21

1,6

75

86

36

Tabebuia ssp.

Ipê

4,2

28

1,44

60

99

37

Tabebuia ssp.

Ipê (muda)

*

*

*

85

79

38

Tabebuia ssp.

Ipê

4

38

2,19

77

80

39

Tabebuia ssp.

Ipê

3,1

24

0,25

76

79

*Mudas (medidas não contabilizadas)
Observou‐se que as árvores do canteiro central da avenida não causam danos a estrutura
pública (meios‐fios, calçadas e pavimentação asfáltica), apresentarem boas condições
fitossanitárias e nenhuma das árvores possui afloramento radicular exposto na superfície.
Entretanto, com o passar dos anos algumas árvores podem provocar danos à estrutura do
canteiro central pelo fato de, na época do plantio, as mudas não terem sido plantadas
centralizadas entre os meios‐fios (Figura 6).

Figura 6 – Planta descentralizada em relação ao canteiro central. Fonte: levantamento de campo,
2014.
CONCLUSÕES
Tendo analisado a avenida em estudo, observa‐se que a arborização existente não foi
planejada de forma adequada, pois não existe um espaçamento regular entre os indivíduos
arbustivo‐arbóreos. Observa‐se, que algumas árvores necessitam de podas, pois os galhos
irregulares podem futuramente interferir nos equipamentos públicos.
O município de Corrente não possui um departamento específico para tratar da
arborização urbana, muito menos de um planejamento adequado do plantio e manutenção das
áreas verdes publicas. Desta forma, o Poder Público municipal necessita de implantar setores
específicos com recursos humanos habilitados para o planejamento e gestão das áreas verdes.
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RESUMO
É cada vez mais consenso que toda e qualquer atividade
humana produz resíduos, que tem aumentado, quer
pelo aumento populacional, quer pelo crescimento do
consumo. Estes, quando manejados inadequadamente,
resultam em desequilíbrios na qualidade ambiental.
Dentro disto, a gestão de resíduos sólidos em um
município se faz necessária, apresentando‐se como um
desafio
a
ser
enfrentado
pela
prefeitura.
Consequentemente, torna‐se de extrema importância,
desenvolver metodologias que tenham como objetivo o
auxílio para a tomada de decisão nos processos

inerentes a gestão dos resíduos sólidos urbanos no
município. A metodologia usada baseou‐se na pesquisa
bibliográfica, descritiva e quantitativa dos dados
disponíveis pelos órgãos oficiais. O desafio que se coloca
nesta matéria é a busca de soluções viáveis que visam
gerir os resíduos desde a sua produção até a destinação
final. Pretendendo mostrar que o sucesso da
implementação de um sistema de gestão de resíduos
sólidos urbanos, não depende apenas dos aspectos
econômicos, mas requer o engajamento das entidades,
públicas e privadas e dos vários interessados.

I
PALAVRAS‐CHAVE: Gestão de resíduos sólidos, Marechal Deodoro.

ANALYSIS OF MUNICIPAL SOLID WASTE MARECHAL DEODORO‐AL
ABSTRACT
It is increasingly recognized that any human
activity produces waste that has been increasing, both
by population growth, either by increased consumption.
These, when handled improperly, resulting in
imbalances in environmental quality. Within this, the
management of solid waste in a municipality is required,
presenting itself as a challenge to be faced by the city.
Consequently, it becomes extremely important to
develop methodologies that aim to aid the decision
making processes involved in the management of

municipal solid waste in the county. The methodology
used was based on the literature, descriptive and
quantitative study of the available data by official
bodies. The challenge for this field is the search for
viable solutions that aim to manage waste from
production to final disposal. Purporting to show that the
successful implementation of a management system for
municipal solid waste, depends not only on economic
aspects, but requires the engagement of entities, public
and private, and the various stakeholders .

KEY‐WORDS: Solid waste management, Marechal Deodoro.

ANÁLISE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MARECHAL DEODORO‐AL

INTRODUÇÃO
Como em um organismo vivo, a sociedade contemporânea, possui um metabolismo singular, em
que quantidades crescentes de matérias são extraídas de forma inadequada da Natureza, para
que, sejam transformadas em produtos para suprir as “necessidades” sociais impostas pelo
intenso modo de produção que está cada vez mais complexo. Como resultado dessa “digestão”
têm‐se: uma produção demasiada e com má distribuição, um déficit no acesso à qualidade de
vida decorrente do desenvolvimento tecnológico e industrial e também uma grande geração de
resíduos, que causa impactos biológicos, físicos e químicos e aumenta a distância já tão enraizada
do questões sociais.
A própria intensidade de ocupação do meio físico e seus reflexos no meio biológico, gerados pelo
crescimento demográfico descontrolado, são a falta de uso e planejamento de ocupação do
espaço e a implantação das ocupações, os fatores que mais produzem danos. Quando estas
ocupações são improvisadas e espontâneas, há uma maior potencialização dos problemas
ambientais. E dentro desse contexto, a questão dos resíduos sólidos é a primeira realidade que se
coloca de forma mais visível. Esse é o cenário atual do município de Marechal Deodoro.
O município de Marechal Deodoro tem uma área de 331.682 km² e uma população de 45.977
habitantes (IBGE, 2010), e gera cerca de 50 toneladas diárias de lixo, cerca de 1 (um) quilo por
pessoa/dia, conforme dados da prefeitura e da empresa coletora de lixo da cidade, MARQUISE. E
atualmente, tem seu cenário sendo transformado pelas ocupações desordenadas, pelo uso
inadequado dos recursos naturais, pela falta de saneamento básico e o destino/descarte
inadequado dos resíduos e efluentes.
Este trabalho tem como principal objetivo elaborar uma análise dos resíduos sólidos urbanos no
município de Marechal Deodoro‐AL para que haja um gerenciamento de forma consciente. Com
o intuito também, de produzir um importante instrumento de apoio as futuras pesquisas.
MATERIAS E MÉTODOS
Esta pesquisa é de cunho exploratório descritivo, com abordagem qualitativa de natureza
aplicada. A pesquisa foi realizada no município de Marechal Deodoro, onde foram feitas
pesquisas em campo e bibliográfica. Os dados foram obtidos por meio de pesquisas aos acervos
documentais e digitais dos órgãos citadas no decorrer do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com base dos estudos foi constatado que a responsabilidade do gerenciamento dos resíduos é
da Prefeitura Municipal local, através da Secretária Municipal de Meio Ambiente. A prestação de
serviços de varrição de praças e vias públicas e os serviços de coleta, transporte e descarte dos
resíduos são terceirizados pela empresa concessionária VIVA AMBIENTAL S.A.
No município de Marechal Deodoro a produção de resíduos inclui aqueles provenientes dos
restaurantes, de varrição de ruas, lixo doméstico, limpezas de terrenos, podas de árvores, dentre
outros. Segundo informações do Ministério da Saúde‐ SIAB, o lixo é coletado aproximadamente
em 90% da área urbana, porém, não há coleta seletiva e nem outro tipo de tratamento para o
lixo. (Figura 1)

Figura 1: Porcentagem e percentual do número de famílias em relação ao descarte do lixo.
O lixo recolhido pela empresa é destinado ao lixão, como pode ser observado na figura 2. Pode‐
se ver que a sociedade vem desperdiçando um número considerável de materiais, através dos
resíduos destinados aos lixões, aterros e outros. O gerenciamento dos resíduos surge como uma
forma de articular ações normativas, operacionais, financeiras e planejadas para que a
administração municipal desenvolva critérios sanitários, ambientais e econômicos na coleta,
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade.

Figura 2: Local da disposição do lixo.

Segundo Oliveira (1997), a administração pública é responsável pelo gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos, porém os outros tipos de resíduos sólidos são de responsabilidade de seu
gerador, conforme figura 3.

Figura 3: Responsabilidade dos resíduos sólidos.

A Lei n° 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é uma conquista
no cenário nacional e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao
País aos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrente do manejo
inadequado de resíduos sólidos (BRASIL, 2010).
De acordo com a norma NBR 10.004, os resíduos sólidos urbanos (RSU) são subdivididos em:
Resíduos de Construção e Demolição (RCD) o que caracteriza restos de materiais de diferentes
tipos de obras; Resíduos de Serviços e Saúde (RSS) que não são somente originados de hospitais e
clínicas médicas; também são originados a partir de postos de saúde, clínica veterinária, estúdios
de tatuagem e farmácias, entre outros; Resíduos Domiciliares (RD) compostos em sua grande
parte de matéria orgânica; Resíduos Industriais (RI) podendo ser qualquer tipo de material, pois
são correlacionados com o tipo de indústria e sua produção; e os Resíduos Comerciais (RC) que,
em geral, são materiais recicláveis como papel, plástico e papelão (ABNT, 2004).
Diante da situação que se encontra o município verifica‐se a necessidade de melhoria, que
poderia ser resolvida com um gerenciamento dos resíduos sólidos, que consiste num conjunto de
ações indiretas e diretas, que envolve as etapas de coleta, transporte, destinação adequada e
ambientalmente correta dos rejeitos. O plano de gerenciamento dos resíduos sólidos é a parte
integrante do processo de licenciamento ambiental e deve estar em consonância com o plano de
gerenciamento integrado de resíduos do município.

CONCLUSÃO
A análise realizada nesse estudo é de grande importância para que o município adote uma nova
postura em relação às ações desenvolvidas. Para que haja um gerenciamento eficaz dos resíduos
sólidos urbanos é necessário o uso de práticas administrativas, como pedido na Lei 12.305 ‐ a
construção de um Plano de Gerenciamento ‐ que é uma forma eficaz e indispensável para que se
tenha êxito no manejo seguro dos resíduos, e faz com que diminua os impactos causados sobre a
saúde pública e o meio ambiente.

REFERÊNCIAS
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Classificação de resíduos sólidos NBR 10.004.
Rio de Janeiro, 1987.
BRASIL. Lei n° 12.305 de 02 de agosto de 2010. Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
FERREIRA, A. A questão dos resíduos sólidos: Um projeto Institucional da UNESP. São Paulo
FUNDUNESP, 1994.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em:
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=270470&search=%7Cmarechal‐
deodoro. Acesso em: 7 de maio de 2014.

JARDIM, N. S. et al. Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. São Paulo, Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), e Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), 1995.
Ministério da Saúde. |Situação de Saneamento oriundos do Sistema de Informação da Atenção
Básica – SIAB. Disponível em: https://www.deepask.com/goes?page=marechal‐deodoro/AL‐Confira‐a‐
coleta‐de‐lixo‐no‐seu‐municipio‐‐‐lixo‐coletado‐a‐ceu‐aberto‐queimado‐ou‐enterrado. Acesso em: 2 de
maio de 2014.
OLIVEIRA, S. Gestão dos resíduos sólidos urbanos na microrregião homogênea serra de Botucatu
Caracterização física dos resíduos sólidos domésticos na cidade de Botucatu – SP. Botucatu,
1997, tese (Mestrado em Agronomia/energia na agricultura) – Faculdade de ciências
Agronômicas Universidade Estadual Paulista.

ABORDAGEM SOBRE OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA OCUPAÇÃO IRREGULAR NAS
MARGENS DA LAGOA DA LIBÂNIA‐CE E SUAS CONSEQUÊNCIAS.
1

D. G. N. Lima (PQ)¹ ; F. N. M. Garcia (IC)1
Instituto Federal do Ceara (IFCE) ‐ Campus Maracanaú e‐mail: dianagnlima@hotmail.com;
felipenicolasmg@gmail.com

RESUMO
O presente trabalho busca levantar as
consequências ambientais que ocorrem em regiões de
preservação permanente (APP), bem como relacionar os
motivos da ocupação com os interesses públicos e
privados. O estudo é embasado em normas jurídicas que
protegem as áreas de preservação permanente e
realizado a partir de suposições de possíveis impactos
que podem ocorrer em áreas que são ocupadas de
maneira irregular ao redor de áreas hídricas localizadas

em zonas urbanas, tanto no âmbito ambiental como
social. O descaso e inoperância dos órgãos públicos
estimulam e reforçam as ocupações irregulares que se
alastram como pragas.

PALAVRAS‐CHAVE: APP; Ocupações irregulares; normas jurídicas; áreas hídricas.

APPROACH ON THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF ILLEGAL OCCUPATION IN THE
MARGINS OF POND LIBÂNIA‐CE AND ITS CONSEQUENCES.
ABSTRACT
This paper seeks to raise the environmental
consequences that occur in regions of permanent
preservation (APP), as well as relate the reasons for the
occupation with public and private interests. The study
is grounded in legal rules that protect the permanent
preservation areas and conducted from assumptions of
possible impacts that may occur in areas that are
occupied irregularly around water areas located in two

urban areas, both in environmental and social .
The negligence and inefficiency of public bodies
stimulate and reinforce the irregular occupations that
spread like a plague.

KEY‐WORDS: APP; Occupations irregular; legal standards; water areas.

ABORDAGEM SOBRE OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA OCUPAÇÃO IRREGULAR NAS MARGENS DA
LAGOA DA LIBÂNIA‐CE E SUAS CONSEQUÊNCIAS.

Com o crescimento populacional exagerado, é cada vez mais comum observar a ameaça a
recursos hídricos disponíveis em lagos, nascentes, rios etc. que são partidos de ocupações
irregulares. Estudiosos de direito e ambientalistas procuram soluções que possam melhorar a
qualidade do ambiente e de vida das pessoas que habitam essas regiões. A falta de instrução e
conhecimento, muitas vezes põe as pessoas em risco por utilizarem o ambiente hídrico de
maneira irregular e perigosa.
A falta de planejamento e de políticas públicas, destinadas a proporcionar moradia digna
a todas as pessoas, assim como a ausência de uma estrutura administrativa eficiente de
fiscalização permitem a ocupação das margens de rios e lagoas, por loteamentos clandestinos ou
irregulares, em áreas urbanas. Os assentamentos urbanos clandestinos instalados sobre áreas de
preservação permanente defrontam‐se com a ameaça de esgotamento dos recursos hídricos, e
representam um conflito socioambiental que envolve a preservação do ambiente, a exploração
econômica da propriedade privada e o direito à moradia. Essa realidade vem se alastrando por
todo o país e se faz presente na Lagoa da Libânia, localizada na cidade de Fortaleza‐Ceará, assim
como em muitas outras cidades brasileiras.
É notável a utilização irregular da área da lagoa, são feitos aterramentos, destruição da
vegetação nativa da região e não há presença de saneamento. Por ser uma área de preservação
permanente as ocupações só podem ser feitas na distancia de 30 metros da borda da lagoa.
Fotos por satélite mostram que as casas estão em uma distancia muito inferior, muitas se
encontram dentro da lagoa. Os danos ambientais por meio dessas ocupações irregulares muitas
vezes são irreversíveis e as consequências ultrapassam a somente a lagoa da Libânia.
Essa região é uma microbacia abastecida pelo lençol freático, uso inadequado do solo e a
poluição exagerada da lagoa degradam não só a área hídrica, mas também poluem o solo e
lençol freático que abastecem não apenas a lagoa da Libânia, mas outras áreas hídricas da região.
É considerada uma área de preservação permanente segundo o Código Florestal, merece uma
atenção especial do código municipal do meio ambiente de Fortaleza‐4 que são responsáveis por
cada região. A Região onde está localizada a Lagoa da Libânia é o bairro Mondubim, sendo a
regional V responsável.
Apesar da existência de leis que limitam a utilização e ocupação da região, não se tem
mostrado suficiente para evitar a ocupação clandestina e a devastação desse recurso natural. A
ocupação irregular de áreas de preservação permanente no meio urbano é um tema que merece
atenção especial porque indica as fragilidades do sistema de proteção a esses espaços. pode
contribuir para a compreensão da concepção social acerca dos conflitos que envolvem a
necessidade de uma verdadeira preservação das Áreas de Preservação Permanentes Urbanas
(APPU).
MATERIAIS E MÉTODOS
A Principal proposta do artigo foi de abordar de uma forma mais concisa propondo uma
reflexão acerca dos conflitos socioambientais que envolvem a proteção desse recurso natural, na
cidade de Fortaleza, tomando‐o como exemplo para uma reflexão maior e mais acurada acerca
da proteção às áreas de preservação permanente no meio urbano.

As atividades de pesquisa consistiram de um levantamento bibliográfico em jornais,
bibliotecas e junto às universidades e outros órgãos ligados principalmente ao meio ambiente em
que se destacam: Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), Prefeitura Municipal
de Fortaleza, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas
Econômicas do Ceará (IPECE), Universidade Federal do Ceará (UFC), dentre outros, que
possibilitaram a aquisição de referencial teórico da área. Além disso, a caracterização da área foi
realizada a fim de criar aproximação com o tema em estudo.
O presente artigo seguiu a seguinte linha de raciocínio que envolve três fases distintas: 1‐
A escolha do referencial teórico sobre o qual foi possível trabalhar (YIN, 1993); a seleção dos
casos e o desenvolvimento de protocolos para a coleta de dados; 2‐ A condução do estudo de
caso, com a coleta e análise de dados, culminando com o relatório do caso; 3‐ A análise dos
dados obtidos à luz da teoria selecionada, interpretando os resultados (YIN, 2001, p. 40‐77).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
1. A OCUPAÇÃO URBANA DO BAIRRO MONDUBIM
Localizado na cidade de Fortaleza, o bairro Mondubim é o mais populoso de acordo com o
senso de 2010 do IBGE, contendo 80.303 habitantes. Em 1933 um decreto estadual criou os
distritos de Messejana e Mondubim e incorporou ao distrito de Fortaleza o extinto município de
Porangaba.
, de um reduto com forte influência rural. Além de estar localizado nas proximidades da
estrada de acesso ao Maciço do Baturité, foi, durante décadas, lugar de moradores provenientes
de municípios daquela região serrana, que procuravam se estabelecer na Capital. Apesar do
apego às tradições rurais, que se manifestam ainda hoje pelo grande número de sítios, o bairro
sofreu mudanças violentas. A mais recente está relacionada às obras de construção do Metrô de
Fortaleza (Metrofor), que modificou radicalmente o desenho de parte do bairro.

Figura 1: Lagoa da Libânia

Em especial, a ocupação urbana da Lagoa da Libânia, vem transformando sua paisagem,
que era habitacional rural, graças tanto à expansão imobiliária destinada às classes de média e
alta renda, quanto ao crescimento das favelas, onde reside a população de baixa renda. A
expansão da malha urbana na Lagoa da Libânia deveu‐se a migração de pessoas das regiões
interioranas próximas ao bairro Mondubim, que antes não era acoplado a Fortaleza, no intuído
de ficar cada vez mais próximos da capital e garantir uma melhor condição de subsistência.
Como uma tendência natural da CC encontravam, naquele recanto, o primeiro lugar para
a formação de casas e vilarejos.
A Lagoa da Libânia atualmente é uma área de ocupação irregular, com residências de
baixa, média e alta renda. É possível observar a presença de alguns pontos comerciais, bem como
depósitos de materiais de construção e varejo, favorecendo o aumento da população ao redor da
micro bacia. É possível notar que há uma intensa presença de aterramento da lagoa e
demarcações de terrenos feitas irregularmente, assim, a expansão urbana da região possibilitou a
densificação populacional.
.
De fato, a região é produto de um processo de ocupação do espaço,Poder P.
para o surgimento de empreendimentos imobiliários residenciais, onde se é possível
observar empreendimentos de luxos nas proximidades da região da Lagoa da Libânia, onde se
predomina construções irregulares e presença de favelas.
2. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS IDENTIFICADOS.
Segundo Bredariol (1997), os conflitos socioambientais representam um tipo particular de
conflito social que expressa uma disputa entre interesses opostos pelo controle de recursos
naturais e pelo uso do meio ambiente comum. Esses conflitos sociais expressam relações de
tensão entre interesses coletivos versus interesses privados no que concerne à apropriação de
espaços públicos. No Brasil, devido ao fato de ainda reinar uma situação de marcante exclusão
social, a temática dos conflitos socioambientais aparece, especialmente, nas lutas pela mitigação
de carências imediatas (FERREIRA, 1996), a exemplo da reivindicação por saneamento.
Na R
3. IMPACTOS AMBIENTAIS URBANOS ENCONTRADOS.
Os impactos ambientais encontrados na área de estudo refletem a forma predatória de
expansão urbana que vem sendo implantada na Região da Lagoa da Libânia. Para a avaliação de
impactos ambientais (AIA) poder‐se‐ia empregar, apenas, as categorias estabelecidas pela
Resolução CONAMA Nº 001/86 que, contudo, se mostram incompletas quanto ao entendimento
das relações de causa e efeito entre os aspectos físicos, biológicos, químicos, sociais, políticos e
culturais do ambiente urbano (CONAMA, 1986). Por isso, para a presente análise, optou‐se pela
conjunção entre a Metodologia de Listagem, ou seja, Check‐List, as categorias de impactos
estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº 001/86, e a metodologia proposta por Coelho (2001),
que busca o entendimento da interação entre os processos biofísicos, político‐econômicos e
socioculturais, que configuram o conceito de impacto ambiental.

Os impactos ambientais urbanos devem ser analisados como mudanças de relações
ecológicas e sociais, que se referem a um estágio de um processo de transformação contínuo.
Desse modo, a problemática dos impactos ambientais urbanos deve ser encarada através de uma
perspectiva de metamorfose entre o fato natural e o fato político e social. Conforme a autora, no
entanto, no estudo dos impactos ambientais há que se analisar o tema sob dois aspectos.
Primeiro, as questões ambientais são resultado da associação de forças políticas e sociais, que
frequentemente priorizam os interesses das classes dominantes.
Segundo a classificação usual de positivos e negativos deve ser relativizada em função do
grupo social referente, pois o que é positivo para um grupo social pode ser negativo para
outro, e vice‐versa (Coelho, 2001).

É importante observar que os impactos ambientais encontrados na área de estudo se
correlacionam, direta ou indiretamente, com a explosão demográfica da região. A implantação
de vias expressas e a pavimentação de vias locais geraram alguns impactos ambientais tais qual a
alteração da paisagem, a modificação do uso do solo, o incremento econômico de atividades
comerciais e de serviço, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo sendo direito garantido tanto por uma legislação nacional quanto por
determinações internacionais verifica‐se no Brasil que muitos habitantes encontram dificuldades
no acesso a uma habitação adequada,e
O capital tornou‐se assim, indispensável em questões tidas como essencial para o
desenvolvimento das atividades humanas ampliando a segregação tão característica do sistema
capitalista. Verificou‐se que o Estado aparece como agente contraditório, servindo também
como agente mediador dosinteresses das classes mais abastadas em termos financeiros como
também dos
A atuação do poder estatal em ambos os lados é explicada pela necessidade tanto de
permitir o bom funcionamento da economia tão necessária aos interesses públicos quanto de
impedir a ocorrência de conflitos sociais capazes de desestruturar a então organização vigente.
Por não ser possível viver sem ocupar lugar no espaço, grupos populacionais se submetem a
habitar áreas sem infraestrutura adequada localizadas na Periferia das grandes cidades ou em
áreas centrais deterioradas.
Cidades como Fortaleza, tiveram uma separação econômica evidenciada desde a sua
implantação o que evidencia que mesmo sendo ambientes de convívio social as cidades servem
primordialmente aos interesses do capital. Além disso, o crescente processo de
impermeabilização do solo, inevitável com a ocupação urbana, requer medidas de engenharia
ambiental compensatória para coletar e reciclar o volume de pluviais e de águas servidas, retirar
excesso de solo deposto no fundo do lago, bem como medidas de contenção do assoreamento e
zoneamento ambiental adequado.
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RESUMO
Este trabalho pretende estruturar um arcabouço capaz
de articular a oferta do curso de Técnico em Edificações
às informações do mercado de trabalho, sob a
perspectiva de obter maior sincronização do ensino com
as necessidades de formação em Sergipe, considerando
as demandas regionais específicas, bem como a
responsabilidade do Instituto Federal de Sergipe (IFS) no
desenvolvimento local e regional, de modo a ampliar a
possibilidade de empregabilidade daqueles que
receberam a formação profissional e tecnológica do
Instituto. A pesquisa apontou, em uma visão estratégica
de curto e médio prazo, o grande favoritismo da Grande
Aracaju para uma oferta regular do curso de Técnico em
Edificações.

Alternativamente, o Leste sergipano se mostrou como
um território alternativo que pode ser atendido por
meio de ofertas esporádicas do curso mediante políticas
públicas pontuais e dinâmicas. No contexto das
exigências do mundo de trabalho atual, ao identificar
necessidades de mão de obra no Estado para o referido
curso, pretende‐se, por meio desta pesquisa,
incrementar a produção do conhecimento reflexivo, que
possa ser sucedido de um conjunto de ações, por parte
do IFS, que venham a alterar positivamente a realidade
sergipana.

PALAVRAS‐CHAVE: educação profissional, mercado de trabalho, construção civil, análise shift‐share.

MARKET STUDY OF COURSE IN TECHNICAL BUILDING IN SERGIPE
ABSTRACT
This work aims to design a framework able to articulate
the offer Building Technician course information to the
labor market from the perspective of achieving greater
synchronization of teaching with training needs in
Sergipe, considering the regional demands specific as
well as the responsibility of the Instituto Federal de
Sergipe (IFS) in local and regional development in order
to increase the possibility of employability of those who
received vocational and technological training of the
Institute . The survey pointed out, in a strategic view of
short and medium term, the great favoritism of Grande

Aracaju for a regular supply of Building Technician
course. Alternatively, the Leste Sergipano proved as an
alternative territory that can be answered through
sporadic course offerings through ad hoc and dynamic
policies. In the context of the demands of the world 's
current work to identify needs of manpower in the State
for that course, we intend, through this research,
increase the production of reflective knowledge, which
can be successful for a set of actions, by the IFS , which
will positively change the reality in Sergipe.

KEY‐WORDS: professional education, labor market, construction, shift‐share analysis.

ESTUDO DE MERCADO DO CURSO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES EM SERGIPE
INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas, a sociedade brasileira vivenciou significativas transformações
econômicas, sociais, políticas e institucionais. Frequentemente, especialistas apontam a
educação e a formação técnica da mão de obra como entraves ao processo de crescimento
sustentável da economia brasileira1. A retomada do crescimento econômico observada nos
últimos anos (4,4% ao ano, em termos reais, para o período entre 2004 e 2010, segundo dados
do IBGE) tem evidenciado tal situação, na medida em que o dinamismo dos diversos setores da
economia intensifica a demanda por trabalhadores qualificados e expõe o problema da reduzida
oferta destes. De acordo com Neri (2010), o Brasil está vivenciando um apagão de mão de obra,
ou seja, de escassez de mão de obra qualificada, onde as empresas não encontram no mercado,
trabalhadores na quantidade e na qualidade pretendidas.
Andrade (2009) realizou uma pesquisa entre estudantes que ingressaram em cursos
superiores de tecnologia, com o intuito de avaliar a demanda dos alunos por esses cursos. A
referida pesquisa evidenciou que a maior parte dos alunos (45%) demonstrou como razão
determinante e principal para a escolha do curso, as boas chances de adentrar no mercado de
trabalho. Moll (2010) obteve conclusão semelhante em seu estudo: especialização do currículo e
a expectativa de inserção no mundo do trabalho como sendo os fatores fundamentais no
momento da escolha de tais cursos pelos estudantes.
Nesse sentido, algumas declarações de gestores de renomadas instituições vêm dando
declarações nesta linha, qual seja, a da importância de cursos que qualifiquem mão de obra para
o mercado de trabalho. A exemplo disto, no ano de 2012, em um evento realizado pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Diretor da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
José Augusto Fernandes proferiu que “entender o mercado de trabalho e as demandas de
educação é essencial para termos uma força de trabalho preparada”2. Em abril de 2013, na
cerimônia de posse dos reitores do IFSP, do IFMT e do IFSul‐rio‐grandense, o Ministro da
Educação, Aloizio Mercadante, fez a seguinte declaração: “nós estamos próximos do pleno
emprego em alguns setores e não temos mão de obra disponível com qualificação”3.
Observa‐se assim, visando especialmente combater esse gargalo, que o Governo Federal
vem despendendo esforços no sentido de ampliar a oferta da educação profissional e tecnológica
– área em que, historicamente, o Brasil sempre investiu pouco4 – sendo os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia integrantes fundamentais neste processo.
Essa preocupação em utilizar a educação como forma para qualificar as pessoas para o
mercado de trabalho consta no texto da Constituição Federal (Brasil, 1988), em seu artigo 205,
1
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que diz que a educação é um direito de todos e que visa ao “pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (grifos acrescidos).
Nesta perspectiva, o Projeto de Lei nº 8.530, de 2010 (Brasil, 2011a) que visa a instituir o Plano
Nacional de Educação (PNE) para o período entre 2011 e 2020, elenca como uma de suas
diretrizes, em seu artigo 2º, a formação para o trabalho.
Com a Lei 11.892/08, foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, os quais integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica –
RFEPT, com previsão de ministração de cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas,
mestrados e doutorados. O artigo 6º, inciso I, da referida lei dispõe que a oferta de cursos deve
estar voltada para a qualificação de “cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e
nacional”. O inciso III, do mesmo artigo, complementa que a oferta formativa deve buscar o
“fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de
atuação do Instituto Federal” (BRASIL, 2008).
Segundo Santos (2003), a atual política educacional, no que diz respeito ao ensino
profissional, tem como finalidade a qualificação para o trabalho visando ao exercício das
atribuições inerentes às diversas ocupações no ambiente produtivo, sendo que essa qualificação
deve estar em consonância com as novas configurações do mundo do trabalho.
A Mensagem Presidencial do Plano Plurianual (PPA)5 2012‐2015, denota especial atenção
para o processo de expansão da RFEPT, sobretudo para que haja uma maior integração entre
Arranjos Produtivos Locais (APL) e a educação profissional e superior (BRASIL, 2011b). Assim
sendo, os institutos federais têm papel de destaque na ocupação e desenvolvimento do
território, sendo que, a ampliação do número de vagas nas unidades educacionais existentes,
bem como, a construção de novas unidades de ensino devem estar articuladas com as
potencialidades locais de geração de trabalho (BRASIL, 2010b).
É sob essa perspectiva que este trabalho pretende estruturar um arcabouço capaz de
articular a oferta do curso de Técnico em Edificações às informações do mercado de trabalho,
sob a perspectiva de obter maior sincronização do ensino com as necessidades de formação em
Sergipe, considerando as demandas regionais específicas, bem como a responsabilidade do
Instituto Federal de Sergipe (IFS) no desenvolvimento local e regional, de modo a ampliar a
possibilidade de empregabilidade daqueles que receberam a formação profissional e tecnológica
do Instituto.
O curso de Técnico em Edificações foi escolhido pelo fato de este ser um dos cursos mais
tradicionais do IFS e que figura principalmente no setor da construção civil, que, segundo NERI
(2011), é um setor vital para a Economia, especialmente por criar uma infraestrutura pública e
privada necessária ao desenvolvimento. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
foi o setor que, no Brasil, entre 2006 e 2012, apresentou maior crescimento em termos relativos
5
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do estoque de ocupações formais (103,28%). No Nordeste, a primeira colocação, em termos
relativos, foi alcançada, disparadamente, comum percentual de 137,80%. Em Sergipe, a
construção civil alcançou a segunda colocação, com 53,92%, ficando atrás apenas do setor de
serviços, que obteve um incremento de 59,75% no número de trabalhadores formais.
Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico do mercado de
trabalho formal dos Técnicos em Edificações em Sergipe, considerando ainda o panorama geral
do mercado de trabalho da Construção Civil, principal setor desses técnicos (BRASIL, 2010a); e
cumprir uma reflexão que auxilie as políticas públicas no cerne da educação profissional em
Sergipe, contribuindo para alterar positivamente a realidade socioeconômica sergipana.
METODOLOGIA
Devido à natureza do objeto pesquisado, o trabalho compreende uma análise descritiva
do mercado de trabalho formal dos Técnicos em Edificações em Sergipe, através de informações
oriundas das bases de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), gerenciada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); e uma análise shift‐share do mercado de trabalho da
Construção Civil sergipana, que permite verificar os fatores que levam às diferenças de
crescimento entre os territórios sergipanos e, consequentemente, o potencial da Construção
Civil, principal setor de atuação do Técnico em Edificações.
O método de análise shift‐share, ou diferencial‐estrutural, decompõe em várias partes
(shares) as mudanças (shifts) de variáveis econômicas em diferentes componentes (HERNÁNDEZ
e PANIAGUA, 2008) de forma a expor o padrão e a origem do crescimento setorial local ou
regional (FERRERA DE LIMA, ALVES E PIACENTI, 2008).
O método shift‐share, em sua forma original, é composto por duas variações: diferencial e
estrutural (SIMÕES, 2005) e se apresenta como um importante e notável método utilizado pelos
especialistas em economia regional (ESTEBAN‐MARQUILLAS, 1972; LAMARCHE, SRINATH e RAY,
2003; DUNN, 1960).
Para a aplicação do shift‐share, neste estudo, serão utilizadas as variantes propostas por
El Bekri (2000); Lamarche, Srinath e Ray (2003) e Souza e Souza (2004), sintetizadas e citadas por
Ferrera de Lima, Alves e Piacenti (2008), por meio da Variação Líquida Total (VLT), Variação
Líquida Diferencial (VLD) e Variação Líquida Estrutural (VLE), num conjunto de equações que se
definem basicamente da seguinte forma:

equação (1)

equação (2)

equação (3)
Onde:







VLT = Variação Líquida Total do E;
VLD = Variação Líquida Diferencial do E;
VLE = Variação Líquida Estrutural do E;
Eij = Número de empregados no setor i da região;
= Número de empregados no setor i de todas as regiões;
= Número de empregados em todos os setores da região j;





= Número de empregados em todos os setores e todas as regiões;
Ano 1 = 2006 (2008, 2010);
Ano 2 = 2008 (2010, 2012).

A VLT reflete a diferença entre o valor real do número de empregados entre o ano 1 e o
ano 2. Quando positivo, a VLT significa um incremento relativo do número de empregados
quando comparado ao emprego no Estado. Por outro lado, a VLT negativa aponta para uma
perda de posição relativa. A intensidade da VLT indica a representatividade do setor na dinâmica
do número de empregados dos territórios (FERRERA DE LIMA, ALVES E PIACENTI, 2008).
O efeito diferencial VLD representa os aspectos locais da dinâmica econômica, ou seja,
indica o dinamismo de cada setor dentro da região (Sergipe, neste estudo), refletindo a
especialização regional de um determinado setor (FERRERA DE LIMA, ALVES E PIACENTI, 2008). O
efeito diferencial, segundo Simões (2005), denota distintos dinamismos intersetoriais
relacionados a fatores locacionais clássicos como, por exemplo: recursos naturais, custos
diferenciados de transporte, benefícios fiscais, etc.
O efeito estrutural VLE aponta a composição regional da ocupação (FERRERA DE LIMA,
ALVES E PIACENTI, 2008). Simões (2005), complementa que o efeito estrutural está ligado a
variações de produtividade, diferentes padrões de consumo, progresso tecnológico, etc. Dessa
forma, regiões que se especializam em setores econômicos mais dinâmicos, apresentam,
geralmente, crescimento maior que a média, constituindo uma variação estrutural positiva.
Sumariamente, o modelo diferencial‐estrutural expressa os fatores que levam às
diferenças de crescimento entre as regiões (ESTEBAN‐MARQUILLAS, 1972).
Os dados utilizados nas equações foram oriundos das bases de dados do Ministério de
Trabalho e Emprego (MTE), mais especificamente da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), dos anos de 2006, 2008, 2010 e 2012. A partir da aplicação da análise estrutural‐
diferencial é possível avaliar o que se passa em cada setor da economia no âmbito dos territórios
sergipanos. O setor da Construção Civil, por apresentar maior aproximação com as atividades dos
Técnicos em Edificações, terá uma atenção especial nas abordagens.
Por fim, há uma verbalização dos dados, o que possibilita algumas reflexões, de modo a

incrementar a produção do conhecimento e subsidiar a tomada de decisões dos agentes
públicos, especialmente os gestores do IFS.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Mapa 1 demonstra, para cada faixa distinta, os vínculos ativos dos Técnicos em
Edificações nos municípios sergipanos. Apenas 11 dos 75 municípios de Sergipe possuem
Técnicos em Edificações formalmente empregados. Aracaju concentra 72,71% desses
profissionais; sendo que se estendermos a abrangência para a Grande Aracaju, esse percentual
passa a ser de 83,55%. Fora da Grande Aracaju, apenas 02 municípios apresentam uma
quantidade significativa desses técnicos: Japaratuba (36 vínculos) e Carmópolis (27 vínculos),
ambos pertencentes ao território denominado Leste sergipano. Em Japaratuba, todos os vínculos
estão empregados no setor econômico da extrativa mineral, mais especificamente na empresa
Vale S.A, onde 52,77% desses trabalhadores foram contratados há menos de 5 anos da data em
que foram divulgados os dados (2012); enquanto que em Carmópolis, 24 desses 27 técnicos
estão concentrados na Construção Civil, especialmente no quadro da Petrobras ou prestando
serviço para a Petrobras, sendo todos os vínculos contratados há menos de 5 anos, caso em que
75% deles foram contratados no ano de 2012 ‐ último dado disponível. É importante ressaltar
que Japaratuba e Carmópolis são os dois municípios sergipanos com as maiores médias salariais
para os Técnicos em Edificações: R$ 7.403,16 e R$ 6.073,05, respectivamente.

Mapa 1 – Vínculos Ativos dos Técnicos em Edificações nos municípios sergipanos, em 2012
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS/MTE
Por meio do diagrama de Pareto visualizado no Gráfico 1, fica evidente que o território da
Grande Aracaju absorve na proporção 83,5/12,5 os Técnicos em Edificações formalmente
empregados em Sergipe, o que denota uma elevada e eminente concentração.

Gráfico 1 – Vínculos Ativos dos Técnicos em Edificações nos territórios sergipanos, em 2012
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da RAIS/MTE
Procedendo à análise estrutural‐diferencial (shift‐share), observa‐se que no período
compreendido entre 2006 e 2008, do ponto de vista do dinamismo apontado pela VLT, a Grande
Aracaju foi o grande destaque, sobretudo pelos resultados dos Serviços, do Comércio, da
Agricultura e da Construção Civil. Esse resultado foi possível mesmo com a Grande Aracaju
apresentando baixas vantagens locacionais (VLD‐), contando, por outro lado, com setores
altamente dinâmicos em sua estrutura (VLE+). Cabe destacar ainda o grande dinamismo da
Indústria de Transformação no Médio Sertão – grande expansão do subsetor da Indústria de
Produtos Alimentícios e Bebidas; do bom resultado desse setor no Centro‐Sul e no Agreste
Central; e do péssimo na Grande Aracaju, oriundo de desvantagens locacionais muito grandes.
Sumariamente, observando‐se a VLT do período 2006‐2008, os setores mais dinâmicos foram o
Comércio e os Serviços, e o menos dinâmico foi a Administração Pública – sobretudo pela
magnitude do seu componente estrutural negativo em todos os territórios, principalmente na
Grande Aracaju. Nesse contexto, é importante ressaltar que o Baixo São Francisco apresentou
uma elevada vantagem locacional (VLD+) para a Administração Pública, que superou em muito
sua VLE negativa. No que diz respeito à Construção Civil, percebem‐se valores significativos na
Grande Aracaju, especialmente pela VLE+, e um resultado razoável no Agreste Central em virtude
de vantagens locacionais (VLD+) que favorecem o crescimento regional.
Entre 2008 e 2010, no que diz respeito ao dinamismo verificado pela VLT, a Grande
Aracaju apresentou expressivos e melhores resultados nos Serviços, na Construção Civil e nos
Serviços Industriais de Utilidade Pública. Tal resultado foi alicerçado pela existência de setores
altamente dinâmicos em sua estrutura (VLE+), inclusive na Indústria de Transformação, que, por
sua vez, imprimiu na Grande Aracaju uma VLT negativa, pelas elevadas desvantagens locacionais
(VLD‐) no território. Importante destacar ainda o grande dinamismo da Indústria de
Transformação no Agreste Central, por meio da grande expansão do subsetor da Indústria de
Calçados; e da Administração Pública no Sul sergipano. Cabe destacar ainda o bom dinamismo da

Indústria de Transformação no Médio Sertão – grande expansão da Indústria Química, embora
com grande retração da Indústria de Produtos Alimentícios e Bebidas, que havia se destacado no
período anterior. De forma geral, observando‐se a VLT do período 2008‐2010, os setores mais
dinâmicos foram os Serviços e a Construção Civil, e o menos dinâmico foi a Administração Pública
– sobretudo pela magnitude do seu componente estrutural negativo em todos os territórios,
principalmente na Grande Aracaju. Nesse particular, é importante ressaltar que o Sul e o Centro‐
Sul sergipano apresentaram grandes e positivas vantagens locacionais (VLD+) para esse setor. No
que se refere à Construção Civil, nota‐se que, entre 2008 e 2010, esse foi o único setor que
apresentou VLT positiva para todos os territórios, com destaque para a Grande Aracaju, Baixo
São Francisco e Leste. Aquele, marcado pela dinâmica da Construção Civil na estrutura de
emprego formal (VLE+); estes, pelas vantagens locacionais específicas (VLD+). Cabe destacar que
a Grande Aracaju apresentou elevadas desvantagens locacionais para a Construção Civil nesse
período.
No período entre 2010 e 2012, quanto ao dinamismo notado pela VLT, verificam‐se
importantes resultados nos Serviços, especialmente na Grande Aracaju; no Comércio, destaque
para a Grande Aracaju; e na Indústria de Transformação, sobretudo no Centro‐Sul. A dinâmica da
Indústria de Transformação no Centro‐Sul está fortemente relacionada à expansão da Indústria
de Produtos Alimentícios e Bebidas, da Indústria de Calçados e da Indústria Têxtil. Ainda quanto à
Indústria de Transformação, percebe‐se, na Grande Aracaju, que esse setor se apresenta com
grande dinamismo em meio à estrutura do emprego formal, ao mesmo tempo que apresenta
elevadas desvantagens locacionais. A Administração Pública foi, mais uma vez, o setor menos
dinâmico – principalmente pela magnitude do seu componente estrutural negativo em todos os
territórios, principalmente na Grande Aracaju. No que diz respeito à Construção Civil, percebe‐se
o bom resultado no Leste por conta de razoáveis vantagens locacionais (VLD+). A Grande Aracaju,
entre 2010 e 2012, registrou um baixo dinamismo do seu componente estrutural (VLE‐), o que
resultou na menor VLT dos territórios no período.
Sumariamente, percebe‐se a grande relevância da Construção Civil no contexto dos
componentes estruturais e locacionais, sobretudo nos territórios da Grande Aracaju e do Leste
sergipano. Aquele, com expressivos resultados no primeiro e no segundo período, e péssimo
desempenho no terceiro; este, com fraco desempenho no primeiro período e razoável
desempenho nos dois últimos períodos. A Grande Aracaju caracteriza‐se por uma composição
regional do emprego formal concentrada em uma Construção Civil economicamente dinâmica,
enquanto que o Leste qualifica‐se por um conjunto de elementos que favorecem o crescimento
regional.
CONCLUSÃO
Nos dias atuais, a educação e a formação técnica da mão de obra configuram‐se como
entrave ao processo de crescimento sustentável da economia brasileira. Uma das formas do
governo para lidar com esta situação foi a criação dos institutos federais, com vistas, sobretudo, a
uma maior inserção dos trabalhadores nos diversos setores da economia.
Sob a perspectiva de obter maior sincronização do ensino com as necessidades de
formação em Sergipe, considerando as demandas regionais específicas, bem como a
responsabilidade do IFS no desenvolvimento local e regional, este trabalho, por meio da

verificação do mercado de trabalho dos Técnicos em Edificações em Sergipe e da análise shift‐
share do mercado de trabalho da Construção Civil sergipana, buscou orientar a oferta do curso
de Técnico em Edificações, de modo a ampliar a possibilidade de empregabilidade daqueles que
receberam a formação profissional e tecnológica do Instituto.
Do ponto de vista do mercado de trabalho dos Técnicos em Edificações em Sergipe,
percebe‐se uma elevada e eminente concentração desses técnicos no território da Grande
Aracaju. Fora da Grande Aracaju, apenas 02 municípios apresentam uma quantidade significativa
desses técnicos: Japaratuba e Carmópolis, ambos pertencentes ao Leste sergipano. Contudo,
esses dois municípios apresentam as melhores remunerações médias para os Técnicos em
Edificações em Sergipe, representando grande atratividade para profissionais altamente
qualificados de outras localidades de Sergipe e do Brasil. Diante do cenário apontado pela análise
shift‐share, percebe‐se que a Grande Aracaju caracteriza‐se por uma composição regional do
emprego formal concentrada em uma Construção Civil forte e economicamente dinâmica,
enquanto que o Leste qualifica‐se por um conjunto razoável de elementos que favorecem o
crescimento regional.
É exatamente por meio dessas duas abordagens que, em uma visão estratégica de curto e
médio prazo, a oferta do curso de Técnico em Edificações, em Sergipe, deve estar centrada em
cursos regulares oferecidos continuamente na Grande Aracaju. Alternativamente, o Leste pode
ser contemplado com ofertas esporádicas do curso de Técnico em Edificações por meio de
políticas públicas pontuais e dinâmicas, a exemplo do Programa Nacional de acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (PRONATEC). Importante ressaltar que a educação profissional tem outro
objetivo precípuo além da formação de mão de obra qualificada: aumento da escolaridade. Além
disso, há a questão da mobilidade dos profissionais formados, da interiorização da educação e
das oportunidades. Contudo, a oferta de cursos no processo de interiorização deve observar as
prioridades e as potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural de cada região, o
que reforça, para a presente realidade, o argumento da não‐expansão imediata do curso de
Técnico em Edificações para outras localidades.
É nesse particular que esta pesquisa buscou incrementar a produção do conhecimento
por meio de um estudo de mercado do curso de Técnico em Edificações em Sergipe, orientando a
oferta do referido curso e subsidiando a tomada de decisões pelos gestores do IFS, como forma
de alcançar o interesse público ao aumentar a empregabilidade na região onde está inserido o
Instituto.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar os pontos
positivos da implantação de Sistemas de Indicadores no
planejamento das cidades do Brasil, focando temáticas
importantes, principalmente na nossa região e de
cidades modelos. Critica a ausência do uso de
indicadores
e
mostra
a
desigualdade
de
desenvolvimento que há entre norte e sul do país.

Enfatiza que com esse instrumento é possível solucionar
ou amenizar os diversos problemas das metrópoles.
Assinala a importância da mensuração dos dados, assim
como o instituto responsável pelos dados estatísticos.

PALAVRAS‐CHAVE: Indicadores na gestão pública; sistemas de indicadores no planejamento.

THE CONTRIBUTION OF THE INDICATORS IN THE CIVIL MANAGEMENT OF CITIES

ABSTRACT
This research paper aims to present the positives of
implementing indicator systems in the planning of cities
in Brazil focusing important themes of our region and
model cities. It criticizes the absence of the use of
indicators and unequal development between the north
and south. Emphasizes that with the use of this

instrument is possible to solve many problems of
metropolises. Points out the importance of measuring
data, as well as the responsible institute of statistical
projects.

KEY‐WORDS: Indicators in the public administration; indicator systems in planning.

A CONTRIBUIÇÃO DOS INDICADORES NA GESTÃO PÚBLICA DAS CIDADES
INDICADORES

Podemos resumir a função da administração pública de uma zona urbana através de dois
instrumentos. O primeiro é a lei denominada de Estatuto da Cidade, esta estabelece normas de
ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem
coletivo, da segurança, do bem‐estar dos cidadãos e bem como o do equilíbrio ambiental. O
segundo é o Plano Diretor, instrumento básico para a implantação de politicas de
desenvolvimento urbano. Entretanto o descaso com e lei, o mau planejamento dos recursos
públicos e a falta de compromisso com o meio ambiente ocasiona inúmeros problemas na
estrutura de um município. Uma das maiores falhas dos gestores públicos é a falta de controle,
organização e mensuração com a informação na forma de dados. Hoje a informação flui em
segundos e um dos artifícios usados para a interpretação destas informações é o uso de
indicadores.
Indicadores são informações ou valores que traduz uma situação. Deve significar além
daquilo que se expressa diretamente. Por exemplo, um indicador de taxa de pavimentação de
vias, expressa também a qualidade habitacional, a oferta dos serviços de infraestrutura básica
naquele lugar, a qualidade de acesso do transporte coletivo, entre outras coisas. No Brasil, a
grande motivação na construção e uso de indicadores foi a partir da utilização do IDH, Índice de
Desenvolvimento Humano, pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
este é composto por indicadores de condições de educação, saúde e renda da população. Desde
então surgiu como motivação diversas iniciativas semelhantes, com o objetivo de criar padrões
de desenvolvimento e qualidade de vida. Este instrumento possibilita a comparação de diversos
aspectos entre regiões, estados, municípios e até mesmo as unidades espaciais intraurbanas das
capitais, os bairros. São esses os aspectos: saúde, educação, renda, saneamento básico,
habitação, transporte, lazer, entre outros.
Os indicadores funcionam como uma melhor forma de focalizar os problemas de um
município, a partir dele pode ser criada uma lista de prioridades que facilitará aos
administradores uma melhor compreensão dos dados na forma de planilhas, estatística,
histórico, grau de periculosidade e outros.
ÍNDICES E PLANEJAMENTO NAS CIDADES
O que se tem observado ultimamente é que as cidades estão sendo governadas sem
planejamento, monitoramento e avaliação. Sem buscar usar a experiência e conhecimento das
metrópoles mais desenvolvidas, que souberam dispor de todo um aparato tecnológico para criar
novas soluções de seus problemas. Não é possível administrar qualquer cidade da mesma forma
que décadas anteriores. No planejamento, por exemplo, podem ser desenvolvidos indicadores

intermunicipais que podem ser subdivididos em várias dimensões, mais tarde falaremos sobre
essas subdivisões.
Nahas (2002) analisou a construção de três experiências brasileiras com indicadores
intraurbanos, que são consideradas como os sistemas mais aperfeiçoados do país. Estão
localizados em: São Paulo, com o Índice de Exclusão e Inclusão Social (IEx); Belo Horizonte, com o
Índice de Qualidade de Vida Urbana(IQVU) e o Índice de Vulnerabilidade Social(IVS); Curitiba,
com o Índice Sintético de Satisfação da Qualidade de Vida(ISSQV). Curitiba é considerada uma
das capitais mais desenvolvidas do país, com IDH‐M bem elevado para uma cidade de um país
subdesenvolvido. Então, o que falta para outras metrópoles como São Luís, Fortaleza, Manaus, e
Salvador, conseguirem este desenvolvimento?
É notável que exista a falta de investimento desse recurso nas regiões mais pobres do
país, norte e nordeste. A Figura 1, elaborada a partir do Banco de Metodologias de Indicadores
salienta que para haver desenvolvimento é necessário um bom planejamento e não existe um
bom planejamento sem o uso de bons indicadores socioambientais. No Ceará, por exemplo, são
usados dois sistemas o IDS‐R e o IDS‐O. Índice de Desenvolvimento Social de Resultado e Oferta,
cada um possui um total de quinze indicadores que focam temas como: qualidade de vida e
desenvolvimento socioeconômico.
É de fato que as regiões mais pobres do país ainda se preocupam mais com indicadores
econômicos e temas como educação, cultura, esporte, lazer, justiça e mobilidade urbana só são
encontrados em sistemas na região Sul do país que circunstancialmente são as regiões mais
desenvolvidas.

Figura 1 ‐ Distribuição espacial dos sistemas de indicadores no Brasil. Fonte: Banco de
Metodologias de Indicadores Municipais – Elaboração: Nahas. 2006 p.7

Nosso sistema democrático nos torna dependentes dos nossos representantes, temos que
aprender a conviver com isso. Uma coisa importante é saber qual é o papel de cada um na
sociedade. Acredito que o papel da comunidade acadêmica, além de contribuir com o
desenvolvimento, tem a missão de orientar nossa sociedade produzindo informação e senso
crítico. As Universidades e Institutos brasileiros são aptos a criar novos índices e indicadores e o
objetivo desse trabalho é enfatizar a importância do uso dos mesmos. Já o papel dos nossos
representantes, além de administrar bem a máquina pública, é interpretar da maneira mais sábia
esses indicadores, quando isso não ocorre ou quando não tem indicadores para auxiliar,
começam a surgir os problemas.
Na criação de um sistema de indicadores não é aconselhável o uso de um mesmo já
existente, principalmente se ele for de outra região, pois sabemos que cada região do nosso país
possui diferentes características, cada uma com seus problemas e prioridades distintas.
Fortaleza, por exemplo, é conhecida mundialmente pela violência, problema que não tem a
mesma prioridade em Curitiba que hoje tem como principal problema a qualidade do transporte
público. Rio de Janeiro sofre com o lixo nas ruas e poluição, enquanto que Acari no Rio Grande do
Norte é considerada como a cidade mais limpa do Brasil.
Segundo estudo da ONU a capital do Ceará é hoje a sétima cidade mais violenta do
mundo. Tendo em vista isso como o principal problema, a criação de um indicador ajudaria
bastante às forças policiais localizar o foco dos problemas e contribuiria em um estudo policial
daquela área. Alertaria a população onde há uma maior concentração de homicídios e roubos.
No planejamento intraurbano da cidade os dados viriam na forma de um ranking, indicando os
bairros mais e menos perigosos. Com esses dados, nossos gestores, poderiam facilmente saber o
porquê e se está funcionando aquela política de segurança pública adotada em determinado
bairro.
A Figura 2 pode ser usada muito bem como um indicador. Nela apresenta‐se um mapa
contendo um raio de abrangência de 100 metros em relação a cada local do homicídio, no intuito
de se identificar as áreas de entorno dos locais onde houve os assassinatos. Constatando‐se que
se empregado um raio de abrangência de 1 km a partir do local do homicídio, verifica‐se que
94,84 dos assassinatos, contidos na base de dados estudados, ocorreram em áreas de menor
renda e infraestrutura da cidade.

Figura 2 ‐ Mapa contendo o raio de abrangência de 100 metros a partir do local do
homicídio e a presença de aglomerados subnormais. Fonte: Correlações espaciais entre
ocorrências de homicídios e concentração de aglomerados subnormais em Fortaleza, Ceará.
2013, p.5
ESTATÍSTICA DOS INDICADORES
Os indicadores obedecem à dinâmica diária da informação, ou seja, são dependentes dos
dados obtidos e é neste ponto onde há o problema, a qualidade da informação é diretamente
proporcional a qualidade de um indicador. Se usado de má fé pode se tornar um mecanismo de
manipulação e é por isso que se deve prestar bastante atenção nas suas referências e nas devidas
origens dos dados. E a partir dessa necessidade, surgiu a criação de um órgão produtor e
coordenador de estatísticas. Na visão de Feijó e Valente (2005):
A atuação do IBGE foi norteada para o levantamento e sistematização de um conjunto de informações,
a fim de atender à administração pública em seus aspectos jurídicos, tributário, eleitorais e expansão das riquezas
públicas federais (demarcação de terras devolutas pertencentes à União, infraestrutura e mensuração das riquezas
naturais).

Além do IBGE, existem outras instituições produtoras de estatística como o: IPEA, FGV,
DIEESE, SEI e outras. Cada qual com sua metodologia e especializações. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística define‐se indicador como ferramentas constituídas de variáveis que,
associadas a partir de diferentes configurações, expressam significados mais amplos sobre os
fenômenos a que se referem.

CONCLUSÃO
O uso dessa ferramenta é de total interesse do município e indispensável para o
planejamento coerente de uma cidade. O prefeito, com esse instrumento nas mãos, pode evitar
problemas de curto, médio e longo prazo. Conhecer as necessidades das diferentes zonas da
cidade e vale apena enfatizar a desigualdade que desola as capitais brasileiras. Ajuda na tomada
de decisão e como investir com mais eficiência o uso de recursos, estes que na maioria das vezes
já são tão escassos e desperdiçados.
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RESUMO
Há uma grande preocupação em relação ao
meio ambiente, onde a problemática dos resíduos
sólidos constitui uma ameaça constante à
biodiversidade e podem estar relacionadas ao seu
tratamento. Nesse sentido, o trabalho objetiva verificar
as formas de disposição do destino final dos resíduos
sólidos domésticos produzidos pelas famílias rurais das
comunidades Massapê, Cauaçu e Pedra d’água,
localizadas no município de Picuí, Estado da Paraíba.
Além de averiguar o destino dado, aborda os problemas
causados pelo manejo inadequado do mesmo. O
trabalho foi desenvolvido utilizando revisão de literatura
e aplicação de 33 questionários com o responsável por
cada família.

Os resultados demonstram que a população que reside
nessas propriedades utiliza várias formas de destinação
do lixo na natureza, sendo mais frequentes as
queimadas. O reaproveitamento de alguns desses
resíduos como o orgânico é para alimentação de
animais. Constatou‐se que há materiais perigosos
descartados no solo prejudicando assim os recursos
naturais. A utilização do conceito de manejo integrado
do ciclo vital apresenta oportunidade única de conciliar
o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente
sendo importante notar que os resíduos rurais
atualmente muito se assemelham aos urbanos e que
nesta área não existe coleta por parte do município.

PALAVRAS‐CHAVE: Comunidades rurais, Destino do lixo, Impacto ambiental, Reciclagem.

DESTINATION OF DOMESTIC SOLID WASTE IN RURAL COMMUNITIES IN THE MUNICIPALITY OF
PICUÍ, PARAÍBA
ABSTRACT
There is great concern regarding the
environment, where the problem of solid waste is a
constant threat to biodiversity and may be related to
their treatment. In this sense, this paper aims to
verify forms of disposal of the final disposal of solid
domestic waste produced by farm families from
communities Massapê, Cauaçu Stone and water,
located in the municipality of Picuí, State of Paraiba .
In addition to ascertain the fate given, addresses the
problems caused by improper management of the
same. The work was developed using literature
review and application of 33 questionnaires to the
head of each family. The results show that the

population residing in these properties using various
forms of waste disposal in nature, being more
frequent fires. The reuse of some of these residues as
organic is for animal feed. It was found that there are
hazardous materials discarded in soil thus damaging
natural resources. The use of the concept of
integrated management of the life cycle presents a
unique opportunity to reconcile development with
protection of the environment is important to note
that rural waste currently much resemble the urban
and in this area there is no collection by the
municipality.

KEY‐WORDS: Rural communities, Waste disposal, Environmental impact, Recycling.

DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS DE COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE
PICUÍ, PARAÍBA

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, com as mudanças ocorridas no mundo como um todo, em função das
transformações econômicas e sociais e o forte apelo mercadológico para estimular o consumo,
os hábitos alimentares da população também foram alterados. Assim, mudanças também
ocorreram no setor rural, gerando de forma direta e indireta uma série de resíduos, fator
considerado no meio rural um dos maiores problemas da atualidade, pois a falta de uma
formação adequada para o seu destino ﬁnal faz com que esses resíduos sejam colocados em local
impróprio para a sua deteriorização ou reaproveitamento.
O lixo é tecnicamente chamado de resíduo sólido e pode ser considerado como qualquer
material que seu produtor não considera mais com valor suficiente para conservá‐lo. Resultante
da atividade humana, sendo, por isso, considerado inesgotável, além de diretamente
proporcional à intensidade industrial e ao aumento populacional. Segundo dados do Ministério
do Meio Ambiente (MMA, 2005), o Brasil produz cerca de 90 milhões de toneladas de lixo por
ano e cada brasileiro gera, aproximadamente, 500 gramas de lixo por dia, podendo chegar a 1 kg,
dependendo do local em que reside e de seu poder aquisitivo (NUNESMAIA, 1997; IBGE, 2005).
O resíduo gerado é classificado quanto ao risco que o mesmo pode causar, baseado na
NBR 10.004 da ABNT (2004) que leva como base seus componentes, sua origem e suas
características onde os resíduos de: Classe I – Perigosos (pilhas e baterias); Classe II ‐ Não
perigosos ou Não Inertes (papelão, matéria vegetal e outros); e Classe III ou Inertes (tijolos,
pedras, vidros, borrachas, etc.). Os resíduos Classe I (Perigosos) são os que apresentam maior
risco ao meio ambiente e a saúde pública por apresentarem características como inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Os resíduos Classe II (Não perigosos)
também podem trazer riscos ao meio ambiente e a população por apresentarem características
como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade. Já os resíduos da Classe III não
oferecem risco ao meio ambiente e a saúde da população.
O melhor meio para o tratamento do lixo, segundo Darolt (2002), ainda é a coleta seletiva,
por meio da separação, nas propriedades, em categorias como vidro, papel, metais e lixo
orgânico. Ao material orgânico pode ser aplicado o processo de compostagem. Ao enterrar o lixo
sem critérios de seleção, muitos moradores podem daniﬁcar bens fundamentais para a produção
na agricultura, como o solo de onde muitos agricultores retiram seu sustento contaminando os
lençóis freáticos. Ao queimar está emitindo gases poluentes na atmosfera e ao simplesmente
deixar a céu aberto ocorre o acúmulo de insetos, proliferação de bactérias e doenças. O lixo pode
ter composição extremamente variada, dependendo basicamente da natureza de sua fonte
produtora.
Além de suas origens variarem qualitativa e quantitativamente com as estações do ano,
com as condições climáticas, com os hábitos e o padrão de vida da população. Em suma,
podemos dizer que “os resíduos sólidos representam o fiel retrato da sociedade que os geram”, e
quando expostos nas vias públicas ou nas propriedades rurais, mostram o nível de competência

das pessoas ou empresas responsáveis por sua administração (DAROLT, 2008). Sendo assim o
presente trabalho teve como objetivo identificar formas de destino final dos resíduos sólidos de
comunidades rurais, situadas no município de Picuí, Paraíba.
MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo localiza‐se no município de Picuí, Estado da Paraíba, na mesorregião da
Borborema e microrregiões do Curimataú Ocidental e Seridó Oriental Paraibano, com uma
população de 18.222 habitantes (IBGE, 2012) e caracterizado, segundo Köppen (BRASIL, 1972),
como de clima semiárido, com verão seco. Apresenta uma área de 666,47 km2 e encontra‐se
inserida na Bacia Hidrográfica do rio Seridó limita‐se com os municípios de Frei Martinho, Nova
Floresta, Cuité, Baraúna e Nova Palmeira com uma altitude média em relação ao nível do mar de
386 metros (AESA 2011).
O trabalho de campo foi conduzido entre os dias vinte e seis e vinte e sete de janeiro de
2014 nas comunidades rurais Massapê, Cauaçu e Pedra d’água, situadas na microrregião
seridoense do município de Picuí‐PB.
Foram realizadas visitas in loco a 33 famílias, sendo as mesmas entrevistadas e as
informações anotadas através de questionários simples, cada um contendo 10 (dez) questões
direcionadas aos moradores rurais abordando principais pontos como o tratamento dos resíduos
sólidos, existência de fossa séptica, reaproveitamento do lixo orgânico, disposição de lixo
perigoso, reciclagem, na oportunidade enfatizou‐se a questão ambiental. Os dados coletados
foram analisados compondo médias em porcentagem para discussão da realidade local. Todos os
momentos da pesquisa foram registrados com máquina fotográfica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De maneira geral, os resultados referentes aos 33 questionários aplicados para
proprietários rurais moradores das comunidades Massapê, Cauaçu e Pedra d’água, localizadas no
município de Picuí‐PB, dos quais 66,6% dos entrevistados foram mulheres e 33,4% homens, onde
88% dos entrevistados garantiram que a forma mais comum de dar destino do lixo orgânico
domiciliar é a utilização do mesmo como fonte de alimento para os animais, principalmente
galinhas (Tabela 1).
Tabela 1‐ Disposição do lixo orgânico domiciliar
Destino

Nº de pesquisados

Percentual

Joga fora

1

3%

Enterra

3

9%

Alimentação de animais

29

88%

Queima

0

0%

Fonte: Dados gerados pela pesquisa de campo (2014)

Segundo Ceratta (2013) o lixo orgânico doméstico como restos de alimentos e de vegetais
são enterrados, jogados fora ou utilizados para a alimentação de animais. Como em sua maioria é
utilizado no reaproveitamento de alimentação animal, isso demonstra o seu rápido processo de
reciclagem, não se apresentando como um problema para a área rural, que possui destinação
certa para esse tipo de resíduo, sendo descartado o método da queima.
Já o lixo inorgânico como plásticos, vidros, baterias, esponjas, colchões e pilhas torna‐se
um infortúnio nas comunidades rurais, tendo em vista que é necessário uma destinação
minimamente adequado para estes resíduos gerados.
Quando questionados quanto ao destino dos utilitários do plástico 23 dos 33
entrevistados afirmaram que queimam, 6 jogam fora e apenas 4 reciclam ou fazem doações.
Sendo constatado que o plástico não é enterrado pela população rural.
Quanto ao vidro 27 dos entrevistados revelaram que jogam fora, 4 reciclam e 2 enterram.
Por ser de difícil decomposição na natureza não é possível queimar o vidro, sendo assim, é
descartado em superfície a céu aberto em algum local próximo as residências. Relacionados ao
descarte de esponja e colchão 23 fazem a queima do mesmo, 6 jogam fora e 4 destinam a
reciclagem e nenhum deles enterram. Ao questionar o descarte de materiais perigosos como
pilha e bateria 23 dos entrevistados jogam fora, 6 queimam e 3 enterram. Um perigo em
potencial, pois os mesmos podem causar poluição do lençol freático e a contaminação do solo
(Tabela 2).
Tabela 2‐ Tipos e destino de resíduos secos gerados
TIPOS DE RESÍDUOS
DESTINO
Plástico

Vidro

Colchão e esponja

Pilha e bateria

Queima

23

0

23

6

Joga fora

6

27

6

23

Recicla ou faz doação

4

4

4

0

Descarta em local
apropriado

0

0

0

1

Enterra

0

2

0

3

Fonte: Dados gerados pela pesquisa de campo (2014)

Conforme pesquisa realizada no município João Alfredo – PE, por Lima et al (2005), os
mesmos constataram que 100% dos entrevistados afirmaram que pelo tipo de resíduo produzido,
a zona rural assemelha‐se cada vez mais com a zona urbana, por conta dos resíduos, como:

plástico, vidros, papéis, material orgânico, típicos de qualquer domicílio urbano, além dos
resíduos de animais.
Deste pressuposto dá‐se a importância da conscientização da população residente na área
rural. Segundo Rocha et al. (2012) é de alta prioridade, pois este grupo social acredita que, por
ser pouca quantidade de lixo produzida por eles, não afetará o meio ambiente. Na maioria dos
casos, o recolhimento do lixo é inviável para o poder público, nesse caso, o agente responsável,
ou seja, a população decide sobre a destinação final desses resíduos.
Com relação ao tratamento dos dejetos humanos 3% dos entrevistados enterram, 52%
possuem fossas em suas residências, mas 45% deixam a céu aberto, ficando exposto a
contaminações, mau cheiro e o risco de poluição dos cursos de água, hortaliças e plantações
(Tabela 3).
Tabela 3‐ Disposição dos dejetos humanos
Destino

Nº de pesquisados

Percentual

Fossa

17

52%

Céu aberto

15

45%

Enterra

1

3%

Fonte: Dados gerados pela pesquisa de campo (2014)

A falta de tratamento adequada à quantidade de dejetos humanos produzidos é
justamente um dos grandes problemas para o meio ambiente e à própria sociedade. Da mesma
forma como o tratamento de esgoto humano é urgente no meio urbano, também deve receber o
máximo de atenção no meio rural, em função do volume produzido e o potencial poluente
(DAROLT, 2008).
Com relação ao destino geral dos resíduos gerados, a queima do lixo doméstico reciclável
é citada por 52% das famílias, sendo um dos principais métodos utilizados para sua destinação
final. Isso pode causar sérios problemas ao ambiente e á saúde dos moradores que residem
nessas localidades ou próximo, pois possui na sua composição vários elementos químicos que
causam a contaminação aeróbica e riscos de incêndios. Os 21% que optam por enterrar na sua
propriedade revelaram que é a forma que encontram para evitar acúmulo de insetos, mau cheiro
e proliferação de bactérias.
Conforme (Aguiar, 1999) a queima dos resíduos, além de provocar odores indesejados,
pode gerar compostos diferentes daqueles neles presentes, tais como óxidos de enxofre,
dioxinas e furanos. O mesmo poderia ser reciclado ou doado para a reciclagem, como é o caso de
12% das famílias que já utilizam esta forma para um correto destino do lixo reciclável. Quanto ao
deixar o lixo exposto próximo às residências, 15% dos entrevistados afirmam que é um método
prático para a destinação dos resíduos, colocando em local inadequado além de causar poluição
do solo, da água e do ar, pode degradar a paisagem e produzir mau cheiro, expondo em risco a
saúde pública. E por oferecer alimentação abundante, pode atrair insetos, cachorros, ratos e
outros animais, que podem disseminar direta ou indiretamente dezenas de doenças (BRASIL,
2005), (Tabela 4).

Tabela 4‐ Destinação final para o lixo doméstico inorgânico
Destino

Nº de pesquisados

Percentual

Queima

17

52%

Enterra na propriedade

7

21%

5

15%

4

12%

Deixa céu
residência

aberto

próximo

Recicla ou doa para reciclagem

a

Fonte: Dados gerados pela pesquisa de campo (2014)

Quando questionados sobre os prejuízos que o lixo pode trazer ao meio ambiente, 9 7%
das famílias pesquisadas responderam que poderia prejudicar o solo, contaminar as águas,
causar poluição, além de prejudicar a saúde. Ainda foi citado o fato de o lixo ter sua
decomposição, como os metais pesados perigosos, na natureza de forma lenta. Já 3% acham que
não prejudica o meio ambiente. Sendo assim, em todas as respostas fornecidas fica evidente a
preocupação com os resíduos expostos de forma inadequada.
A realidade mostra que o lixo rural tem coleta cara e difícil o que leva os agricultores a
optarem por enterrá‐lo ou queimá‐lo (DAROLT, 2008), ou até mesmo deixar a céu aberto.
Alterações ambientais físicas e biológicas ao longo do tempo modificam a paisagem e
comprometem ecossistemas.
CONCLUSÃO
Nesta pesquisa, desenvolvida na zona rural do município de Picuí‐PB, conclui‐se a
inexistência da coleta de lixo por parte dos órgãos públicos nas localidades pesquisadas ficando
assim sob responsabilidade dos moradores. Onde a solução encontrada para o destino dos
resíduos sólidos, ainda consiste em queimá‐lo, enterrá‐lo ou deixá‐lo a céu aberto próximo as
residências. Tais alternativas não são indicadas do ponto de vista sanitário e ambiental no meio
rural, sendo necessário buscar alternativas para sanarem os problemas identificados. Um método
ambientalmente sustentável e economicamente viável seria a formação de grupos comunitários,
desenvolvendo a prática da coleta seletiva como alternativa para a reciclagem, que poderá
contribuir para a geração de renda. Com o apoio do município, na construção de um galpão para
armazenamento dos resíduos recicláveis e a construção de fossa séptica para disposição
adequada dos dejetos humanos. E os materiais não recicláveis seriam levados pelos moradores
até o ponto de coleta da cidade, tendo como meio de incentivo, através de projetos públicos,
desconto na conta de energia elétrica.
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RESUMO
Atualmente o homem usa a água para satisfazer
necessidades domésticas, agrícolas, industriais, como
meio de transporte e destino de resíduos. Nesse
contexto, os empreendimentos de lavagem de veículos
são potenciais fontes de poluição, visto que seus
efluentes contêm uma quantidade considerável de
derivados de petróleo e de surfactantes. Com o objetivo
de conhecer e caracterizar os empreendimentos de
lavagem de veículos e os impactos sobre os recursos
hídricos resultantes de suas atividades, os resultados
quantitativos refletem a situação em que se encontram
esses empreendimentos. O processo de identificação

acerca dos impactos ambientais e a utilização de
recursos hídricos para fins comerciais têm como
principais entraves à ausência de legislação mais rígida
para conter o desperdício de água dentro desses
estabelecimentos e dentre as alternativas de mitigação
desses impactos, deve‐se manter uma permanente
interação no diálogo com os empreendedores, visando à
prevenção e responsabilização dos danos ambientais
causados por falhas de gerenciamento dos efluentes
industriais e consumo de água no estabelecimento.

PALAVRAS‐CHAVE: empreendimentos, impactos ambientais, lavagem de veículos, recursos hídricos.

REALITIES AND CHALLENGES OF DEVELOPMENTS IN WASHING VEHICLE USE OF WATER
RESOURCES IN THE CITY OF BRAGANÇA‐PA
ABSTRACT
Currently the man uses water to meet domestic,
agricultural, industrial needs, as a means of
transportation and disposal of waste. In this context, the
developments of washing vehicles are potential sources
of pollution, since their effluents contain a considerable
amount of oil and surfactants. In order to understand
and characterize the developments of vehicle washing
and impacts on water resources resulting from its
activities, the quantitative results reflect the situation in
which they find these developments. The identification
process about environmental impacts and use of water

resources for commercial purposes have as main
barriers to the absence of tougher legislation to curb
water waste within these establishments and among the
alternatives for mitigating these impacts, must remain a
permanent interaction in dialogue with entrepreneurs,
aiming at prevention and accountability of
environmental damage caused by industrial wastewater
management and water consumption in the
establishment failures.

KEY‐WORDS: developments, environmental impacts, vehicle washing, water resources.

REALIDADES E DESAFIOS DOS EMPREENDIMENTOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS NA UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS HÍDRICOS NA CIDADE DE BRAGANÇA‐PA

INTRODUÇÃO
A cidade de Bragança também conhecida como “Pérola do Caeté”, localizada no nordeste
paraense, possui uma estimativa de 113.227 hab. (IBGE,2010). Tem como limites ao Norte do
Oceano Atlântico, ao Sul dos municípios de Santa Luzia do Pará e Viseu e à Oeste os municípios
de Tracuateua e Capanema, enfrenta diversas problemáticas ambientais dentre essas se destaca
a questão da oferta de água potável de boa qualidade e quantidade para a população de
Bragança, o que vem ocasionando fragilidade e transtornos para esta população que sofre com a
disponibilidade confiável de abastecimento de água(MORALES,2013).
Além de escassa, a água é mal distribuída na face da terra, assim como dentro de nosso
país. Apesar de o Brasil deter 11,6% de toda água doce superficial do mundo, a maior parte está
localizada em regiões menos habitadas, como a região Norte. Lá estão aproximadamente 70%
dos recursos hídricos de superfícies do Brasil, local onde vivem apenas 7% da população
brasileira (SILVA, 2012).
Atualmente o homem usa a água para satisfazer necessidades domésticas, agrícolas,
industriais, como meio de transporte e destino de resíduos. Em quantidades pequenas, os
resíduos são decompostos pela ação de microrganismos, e em grandes quantidades provocam
uma degradação das bacias fluviais e das costas, impossibilitando a vida nesses ambientes
aquáticos (PONTES, 2004).
No mundo todo se destaca a busca pela melhoria do desempenho das empresas quanto
ao uso racional da água, da energia, e das matérias‐primas e a produção de resíduos é uma das
maiores preocupações para a manutenção de um ambiente limpo, já que na sociedade moderna
esse fato tem tomado grandes proporções (COSTA,2007). Nisso, o reuso da água se apresenta
com uma das alternativas, pois conforme. De acordo com Mancuso; Santos (2003), reuso da água
é o aproveitamento de águas previamente utilizadas uma ou mais vezes em alguma atividade
humana. Pode ser direto ou indireto, bem como decorrer de ações planejadas ou não planejadas.
A poluição direta das águas, sejam elas salgadas ou doces, por atividade industriais é
outro elemento crucial. Frequentemente, ocorre uma diminuição drástica da qualidade dos
recursos hídricos, a ponto de se fazer necessário um grande investimento financeiro para
despoluir lagos, rios e baías (SILVA,2012).
Assim, é gerada uma considerável quantidade de água residuária que é lançada
continuamente no sistema de esgotamento sanitário das cidades, no sistema de drenagem
pluvial ou então diretamente no solo, haja vista que muitos lava‐jatos não fazem nenhum
tratamento dos seus efluentes para a eliminação dos resíduos, contrariando a legislação (COSTA
2007).

Nesse contexto, os lava‐jatos são potenciais fontes de poluição, visto que seus efluentes
contêm uma quantidade considerável de derivados de petróleo e de surfactantes (COSTA,2007).
Essa realidade tende a se agravar em certos microssistemas, se continuarmos tratando esses
recursos como se fossem renováveis, ou seja, na ilusão de que sempre estarão à nossa
disposição, mesmo sem um manejo adequado (SILVA,2012).
Por conseguinte, lava‐jatos precisam ser implantados em locais adequados, obedecendo à
legislação, que visa reduzir e prevenir a poluição (PNMA,2006).
Nesse intuito, a pesquisa foi feita para conhecer e compreender as características dos
empreendimentos de lavagem de veículos existentes na cidade de Bragança‐PA e os impactos
sobre os recursos hídricos resultantes de suas atividades. E sugerir medidas e ações que
minimizem esses impactos referentes ao uso da água para fins lucrativos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os procedimentos metodológicos se dividiram em coleta de campo; levantamento
bibliográfico e tratamento de dados, para a realização da coleta de dados por meio da aplicação
de questionário foram percorridos os bairros do Riozinho, Aldeia, Centro, Padre Luiz, Vila Sinhá,
Cereja, Morro e Vila Nova todos presentes na sede do município de Bragança‐Pa. Na coleta de
campo foram entrevistados 17 empreendimentos de lavagem de veículos, através da aplicação de
questionários contendo perguntas abertos e fechados com o intuito de obter informações sobre
as realidades das atividades desses estabelecimentos comerciais.
Também foi realizado levantamento bibliográfico através da consulta a artigos científicos e
literatura referente ao assunto para fins de embasamento teórico. Os dados coletados no
decorrer da pesquisa foram tratados e disponibilizados na forma de gráficos no decorrer do texto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O diagnóstico feito através da interpretação de dados deu‐se na tabulação e analise
estatísticas das informações contidas nos questionários. Os resultados quantitativos refletem a
situação em que se encontram esses empreendimentos.
Os empreendimentos de lavagem de veículos pesquisados possuem em média 41,1meses
de funcionamento e a partir dos dados obtidos no processo de investigação das informações,
observou‐se que os empreendimentos lavam em média 34 veículos por semana, consumindo em
média 654,1litros de água por semana.
A seguir apresentamos um gráfico demonstrativo da proveniência da água que é utilizada
nos empreendimentos de lavagem de veículos.

47%
53%

Sistema de Abastecimento Alternativo (poço artesiano)
Sistema de Abastecimento Público (Cosanpa)

Figura 1 ‐ Proveniência da água utilizada nos empreendimentos de lavagem de veículos na
cidade de Bragança‐PA.

Verifica‐se nesse gráfico que a procedência da água utilizada para fins de lavagens de
veículos é, em sua maioria, obtida de sistemas de abastecimento alternativo, nesse caso, poço
artesiano. Considerando que a água utilizada pelos empreendimentos não possuem limite de uso,
podendo os mesmos usufruir desse recurso pagando a mesma quantidade de um usuário
doméstico, os empreendimentos que possuem poço artesiano para esse fim comercial, utilizam
também em demasia esse recurso, sendo tributada apenas a energia consumida no processo de
coleta da água pelo sistema hídrico de sua caixa d’água.
Conforme o artigo 19 da LEI Nº 9.433 (1997) a cobrança de tributos incentiva a
racionalização do uso da água. Havendo a necessidade de uma fiscalização sobre os
estabelecimentos que tributam somente a energia consumida, no intuito de gerar o uso racional
dos recursos hídricos na realização das atividades desses empreendimentos.
Nesse contexto, o gráfico apresentado a seguir demonstra os empreendimentos de
lavagem de veículos quanto a legalização de suas atividades na cidade de Bragança‐Pa.

Figura 2: legalidade dos empreendimentos de lavagem de veículo na cidade de Bragança‐PA.
De acordo com o gráfico, os empreendimentos de lavagem de veículos detectados com alvará de
funcionamento estão em número de 11 estabelecimentos que configuram o percentual de 65% dos
estabelecimentos visitados. Já os empreendimentos de lavagem de veículos atuando sem alvará de
funcionamento perfazem o número de 06 estabelecimentos num percentual de 35% de estabelecimentos

visitados.
Esses empreendimentos de lavagem de veículos com alvará de funcionamento foram
habilitados a funcionar de acordo com documentações exigidas pelo órgão municipal responsável
pela fiscalização ambiental, e alguns desses empreendimentos, que já atuam no mercado há
algum tempo, possuem licença para funcionamento de suas atividades comerciais expedidas
pelos órgãos estaduais responsáveis pela fiscalização ambiental.
A necessidade de regularização desses empreendimentos requer empenho do dono do
empreendimento e também do órgão responsável pela legalização das atividades de impactos
ambientais. Pois empreendimentos de lavagem de veículos que foram encontrados sem alvará de
funcionamento, realizam suas atividades em locais impróprios bem como não possuem nenhum
tipo de controle de efluentes residuais, tornando‐se um perigo constante para o meio ambiente,
e necessitam de uma atuação mais eficaz por parte dos órgãos responsáveis por legalizar essas
atividades.
Para a diminuição dos impactos ambientais, demonstraremos a seguir um gráfico
contendo os empreendimentos que possuem sistemas de tratamentos de seus efluentes.

Figura 3‐ Sistema de tratamento e destinação de efluentes nos empreendimentos de lavagem
de veículos na cidade de Bragança‐Pa.
Conforme verificado no gráfico anterior, constata‐se que a maioria dos empreendimentos
não possuem sistemas de tratamento de efluentes, sendo descartado na rede de esgotamento
sanitário com destino aos cursos d’água, ocorrendo em muitos casos à percolação de materiais
pesados no subsolo.
CONCLUSÃO
O processo de identificação acerca dos impactos ambientais e a utilização de recursos
hídricos para fins comerciais têm como principais entraves à ausência de legislação mais rígida
para conter o desperdício de água dentro desses estabelecimentos, bem como não gerar
prejuízos a qualidade da água e do meio ambiente – principal receptor dos resíduos industriais
gerados pela lavagem de veículos nesses estabelecimentos comerciais.
A deficiência na aplicação e na proposição de leis, mais rígidas, quanto ao desperdício de
água, são fatores preponderantes para a permanência de estabelecimentos de lavagem de
veículos sem alvará de funcionamento e isso acarreta prejuízo ao meio ambiente.
Dentre as alternativas de mitigação desses impactos, deve‐se manter uma permanente
interação no diálogo com os empreendedores, visando à prevenção e responsabilização dos
danos ambientais causados por falhas de gerenciamento dos efluentes industriais e consumo de
água no estabelecimento.
Além do reuso da água nas suas diversas formas, pois essa prática possibilita a diminuição
do descarte de efluentes não tratados na rede pública. Pois os as práticas de reuso podem obter
benefícios econômico e trazer uma série de melhorias, como diminuição da poluição ao meio
ambiente.

Também não deixar de realizar efetiva revisão de procedimentos técnicos comerciais para
a qualidade do serviço prestado ao cliente sem danos graves ao meio ambiente.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo o
estudo, através de mapas georeferenciados, da evolução
da cobertura vegetal nas Áreas de Proteção Permanente
– APP às margens dos Rios Corda e Mearim, entre os
anos de 2004 e 2011 na cidade de Barra do Corda, a
partir de imagens disponibilizadas pelo o programa
Google Earth. O trabalho se faz necessário pela
relevância destes rios para a comunidade de Barra do
Corda e região, já que estes tem influenciado, de forma
determinante, desde à época da escolha do sítio de
Barra do Corda, até hoje. Para delimitações das áreas de

APP, foram seguidas as determinações do Código
Florestal Brasileiro, que estipula margens de proteção,
que para os rios Corda e Mearim, podem chegar a 100m
ainda na área urbana. A partir da análise das imagens,
permitiu‐se perceber como ocorreu a evolução da
ocupação das áreas de APP dos Rios. Entendemos que
estes dados podem contribuir no processo de
conscientização da comunidade local, sobretudo dos
gestores, e para o subsídio na criação de políticas de
planejamento que visem o ordenamento do uso do solo.

PALAVRAS‐CHAVE: Rio Mearim, Rio Corda, Área de Proteção Permanente, Mapa de Cobertura Vegetal.

EVOLUTION OF VEGETATION COVER OF PERMANENT PROTECTION AREAS OF RIVERS CORDA
AND MEARIM IN URBAN AREA OF BARRA DO CORDA BETWEEN 2004 AND 2011
ABSTRACT
This work has as objective the delimitation,
through georeferenced maps, the evolution of
vegetation cover in Areas of Permanent Protection on
the shores of the Rivers Mearim and Corda, between the
years 2004 and 2011 in the city of Barra do Corda, from
images provided by the Google Earth. The work is
necessary because of the relevance of these rivers into
the Community of Barra do Corda and region, as they
have influenced, decisively, from the days of foundation
when was chosen the place for the site, of the Barra do

Corda. For delimitation of areas of APP were followed
determinations still current Brazilian Forest Code, which
stipulates margins of protection. For the rivers Corda
and Mearim can still reach 100m in urban area. With the
image analysis, was allowed to see how evolution
occurred at the occupied areas of APP on rivers. We
believe that these data can decisively contribute in
spreading awareness for the local community, especially
the managers, and for the benefit in the creation of
planning policies that seek rules of land use.

KEY‐WORDS: Rio Mearim, Rio Corda, Permanent Protection Areas, Vegetation Cover Map.

EVOLUÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE DOS RIOS
CORDA E MEARIM NA ÁREA URBANA DE BARRA DO CORDA ENTRE 2004 E 2011
INTRODUÇÃO
O sítio onde foi fundada a cidade de Barra do Corda foi escolhido por conta da sua
localização privilegiada, o encontro dos Rios Corda e Mearim. Hoje, a cidade beira os 100 mil
habitantes e vem crescendo em uma relação nem sempre saudável entre ambiente construído e
cursos d’água. Assim estes ecossistema locais parecem estar ameaçados, já que área urbana do
município vem acompanhando o crescimento da Região Centro do Maranhão, assim como todo o
Estado e o País, que na ultima década tem passado por forte crescimento econômico.
O software Google Earth fornece imagens gratuitas que são atualizadas aleatoriamente.
Felizmente, para a cidade de Barra do Corda, temos imagens da área urbana em dois períodos
distintos. A primeira do ano de dezembro de 2004, e a segunda de março de 2011, o que permite
a realização de um estudo evolutivo da ocupação no período, conforme FIG. 01 abaixo.

Fig.01: Imagens aéreas da área urbana de Barra do Corda dos anos 2011 e 2004.
Fonte: Google Earth, 2013

Percebe‐se que no período estudado a cidade passou por um intenso crescimento, de sua
área urbana, que tem comprometido os rios, símbolos de Barra do Corda. Entre os danos mais
significativos causados pela ocupação das margens podemos citar, sobretudo, a retirada da
vegetação original e a ocupação e urbanização das margens dos rios. A Lei Federal Nº 4.771/65 ‐
Código Florestal ‐ prevê a preservação da vegetação das margens dos rios, em uma faixa variável,
que pode chegar a 100m no caso de Barra do Corda. Em um rápido passeio pelo centro da
cidade, área mais comprometida ‐ onde ocorre o encontro dos rios ‐ percebe‐se facilmente que
as faixas de proteção exigidas pela Lei Federal não são cumpridas. O que assusta, já que a cidade
consome a água dos rios e não há rede de tratamento de esgotos. A questão se torna mais atual
e polêmica, tendo em vista a votação do projeto de Lei que visa alterar o código florestal. Diante
do contexto, foi realizado um trabalho com o objetivo de se estudar a evolução da cobertura
vegetal Das Áreas de Proteção Permanente dos Rios Corda e Mearim, na Área Urbana do
município de Barra do Corda, entre os anos de 2004 e 2011.

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da Área de Estudo
Localizada na Microrregião do Alto Mearim, Mesorregião Centro do Maranhão (Vide Fig.
02), Barra do Corda é a cidade polo da microrregião, sendo o segundo maior município da
Mesorregião Central (TROVÃO e FEITOSA, 2006), com população de 82.692, segundo IBGE (Censo
2010). São características da cidade sua localização central no estado, coordenadas UTM.:
472510, 9391270, e o fato de ser entrecortada por dois rios: O Rio Corda e O Mearim. Outro fator
de destaque é a caracterização do município como Amazônia legal, embora o bioma
predominante do município é o cerrado. A principal via de ligação do município é a BR 226, que
corta o estado transversalmente e liga o Nordeste à região Norte.

Fig 02. Localização do Município de Barra do Corda.
Fonte Própria.

O município tem área de 5.203km², conforme IBGE, porém não foram encontradas
informações coerentes sobre a delimitação da sua área urbana. Desta forma, para elaboração do
trabalho, utilizamos a área de APP em torno dos rios Corda e Mearim entre as coordenadas UTM
(469357, 9394082 e 475500 e 9388596), totalizando 33,70km². Os dados extraídos do mapa
compreendem área de APP, às margens dos rios contidas dentro do polígono citado.
Elaboração do Mapa Base (Imagens)
Para caracterização da Área de Proteção Permanente foram utilizadas imagens de dois
períodos distintos no município de Barra do Corda, o primeiro em 2004 e o segundo em 2011,
ambas as imagens extraídas do Google Earth, através do comando “imagens históricas”. A partir
de então, deu‐se a extração e o georeferenciamento das imagens, e delimitação das áreas de
APP, conforme as orientações do Código Florestal Brasileiro:
“Art. 2º ‐ Consideram‐se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e

demais formas de vegetação natural situadas: (...)
a) Ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima seja:
b) De 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
c) De 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura;
d) De 100 (cem) metros para os cursos d'água tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos)
metros de largura (...)”; (BRASIL, 1965)

Importante citar que para confecção do mapa, utilizamos o software de desenho técnico
AutoCAD, o mesmo ministrado nas disciplinas de Desenho Assistido Por Computador, do curso
Técnico em Edificações, o que permitiu a participação direta do aluno bolsista no projeto,
utilizando‐se do conhecimento aprendido em sala de aula.
Na etapa de coleta das imagens, estas foram salvas e tabuladas, obtendo‐se uma malha
que contemplou toda a área urbana. A tabulação deu origem a um mosaico atingindo uma área
de aproximada de 33,70km². Para este processo foi imprescindível que as imagens fossem
extraídas do Google Earth em uma mesma escala, um processo difícil já que o programa não tem
um controle automático de escala. Após a coleta das imagens, inserimos estas direto no
programa AutoCAD. Utilizando as legendas de escala presentes nas imagens originais do Google
Earth, adotamos um fator de ajuste determinado logo da inserção da primeira imagem. Após
descobrir o fator de escala passamos a corrigir as novas imagens, sem a necessidade de novo
ajuste individual, já que as imagens foram todas extraídas do Google Earth na mesma escala,
agora já conhecida. O próximo passo foi a justaposição das imagens, formando um mosaico. A
partir de então, através da ferramenta “image clip” e “image frame”, no AutoCAD, que
preparamos a imagem para sua apresentação final, ocultando as arestas e recortando os limite e
informações indesejáveis, obtendo‐se assim, uma nova imagem de grande resolução, uma para
cada período estudado, um mapa de 2004 e um mapa de 2011. Este dois mapas serão a base
para o de Cobertura vegetal.
Elaboração do Mapa de Cobertura Vegetal
Após finalizada a etapa de Georeferenciamento das imagens e montagem dos mapas base
de 2004 e de 2011, passamos para a etapa de desenho do leito do rio e da sua margem de
proteção, de acordo com o Código Florestal vigente. Só a partir de então, elaboramos o mapa de
cobertura vegetal. O Mapa de Cobertura Vegetal foi uma ferramenta fundamental para a análise
da evolução da ocupação das áreas de APP. Assim, toda a extensão das APPs em torno dos Rios
Corda e Mearim, para os dois períodos estudados foi classificada em 4 itens, que foram
mensurados a fim de calcular a área de cada item, e seus percentuais e posteriormente fizemos a
análise dos resultados. Os itens criados foram: “Área de Alta Densidade Arbórea”, “Área de Baixa
Densidade Arbórea”, “Solo Exposto”, “Área Urbanizada”, e a “Margem de Proteção”, além da
delimitação do leito do rio e da área de APP.
Para efeito de definição classificamos como Área de Alta Densidade Arbórea aquelas
onde há predominância de árvores de maior porte. Foram ignoradas aqui árvores de grande
porte isoladas em áreas de baixa densidade, urbanizadas e de solo exposto. Ao analisarmos as

implicações do Código Florestal, entendemos que o item Alta Densidade Arbórea, em condições
ideais, deveria representar 100% da Área de Proteção Permanente pela força de sua definição.
As Áreas de Baixa Densidade Arbórea abrangem os espaços com predominância de
vegetação arbustivas e de baixo porte, geralmente utilizados como área de agricultura, pasto,
gramados ou áreas ociosas. Podemos entender as áreas de baixa densidade como um processo
inicial de degradação ambiental, já que a vegetação original foi derrubada, em um processo ainda
reversível. Quanto as Áreas de Solo Exposto, estas compreendem as terras degradadas sem
vegetação ou urbanização aparente. Geralmente são áreas oriundas de extração mineral,
queimadas, ou áreas erodidas. O aumento deste item é preocupante, uma vez que diminuem a
absorção de água pelo solo, aumentando o lançamento de detritos nos corpos d’agua,
contribuindo para a formação de enchentes e de bancos de areia nos rios. Outra questão, é que
geralmente áreas de solo exposto, precedem urbanização, que para uma área de APP é drástico.

Fig 03. Mapa de Cobertura Vegetal da APP dos Rios Corda e Mearim do ano de 2004.
Fonte Própria.

Finalmente as Área Urbanizadas vão abranger terras ocupadas por construção ao longo
das áreas de APP. São também parte deste item áreas pavimentadas e outras áreas urbanizadas
sem vegetação, ou mesmo áreas não pavimentadas utilizadas como rua. Entre todos os itens
estudados, este é o que mais representa riscos ao meio ambiente, já que representam também

lançamentos de efluentes nos rios, aumento da temperatura da cidade, em um processo
irreversível, já que é praticamente inviável a remoção da população envolvida.
Para melhor compreensão da evolução da cobertura vegetal das áreas de APP a
hidrografia da cidade, foi dividida da seguinte forma, conforme Fig. 03 e 04:
1. Rio Corda, Trecho 1 ‐ Parte do ponto de coordenadas UTM (472217, 9388597), sul do Bairro
Vila Canadá, até o encontro com o Rio Mearim, no centro da cidade, no ponto de
coordenadas (472466, 9391584), totalizando 5,36km de extensão.
2. Rio Mearim Norte, Trecho 2 – Inicia‐se no encontro dos Rios (472466, 9391584), até o trecho
do rio nas coordenadas (473809, 9394083), totalizando 3,86km de extensão, cortando os
bairros Centro, Trezidela e Cerâmica.
3. Rio Mearim Oeste, Trecho 3 – Inicia‐se, antes do bairro Vila Tamarindo no ponto de
coordenadas 469500, 9390434, passando pelo bairro Canadá até o encontro com o Rio
Corda (469358, 9390437), totalizando 3,80km de extensão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Delimitação das Áreas de Proteção Permanente ‐ APP
No processo de delimitação das APPs, encontramos um leito médio menor que 50m e
maior que 10m, apenas no encontro dos Rios Corda e Mearim, em um trecho de 200m de
extensão, o leito passa a ter largura superior a 80m. Assim, segundo o Código Florestal, as
margens de proteção passam a ser de 50m e de 100m para o trecho do encontro dos Rios.
Importante citar que utilizamos imagens de satélite de dois períodos distintos, de Março
de 2011 e de Dezembro de 2004, ambas fornecidas para o Google pela empresa DigitalGlobe,
que utiliza diferentes satélites para a extração das imagens, outro fato é que estamos
digitalizando um rio, que por definição é um elemento dinâmico, suscetível a fatores como cheia,
vazante, entre outras. Assim, na adoção desta metodologia, podemos ter uma variação na
determinação do leito da hidrografia e demais resultados, já que variações do leito do rio alteram
todos os itens estudados, uma vez que a margem de proteção, neste trabalho vai variar de
acordo com a largura da margem do rio.
Tabela 1 – Quadro dos Mapas de Cobertura Vegetal dos Anos 2011 e 2004.
Área Analisada – 2004
Área do Leito
Alta Densidade Arbórea
Baixa Densidade Arbórea
Solo Exposto
Área Urbanizada
Área total da APP

Valor em
há
36,95
86,92
36,53
5,67
19,49

Valor
em %
19,91
46,84
19,69
3,06
10,50

185,57

100,00

Área Analisada – 2011
Área do Leito
Alta Densidade Arbórea
Baixa Densidade Arbórea
Solo Exposto
Área Urbanizada
Área total da APP

Fonte Própria.

Valor em
há
37,69
80,46
33,32
6,09
27,38

Valor
em %
20,33
43,40
17,97
3,29
14,77

185,38

100,00

Porém, entendemos que a metodologia adotada neste trabalho não comprometeu a
análise da evolução da ocupação das áreas de APP, uma vez que, é possível sim entender, através
dos mapas e dos dados extraídos, o que aconteceu em cada uma das áreas. Na verdade, a
própria variação na área de APP não foi expressiva, confome Tabela‐1. Também não tivemos
problemas com relação à posição, ou escala. Objetos estáticos como ruas, e prédios estão nos
lugares corretos em ambas as imagens, seguindo suas coordenadas reais.
Análise do Mapa de Cobertura Vegetal da APP dos Rios Corda e Mearim do ano de 2004
Para melhor entendimento dos resultados obtidos nos mapas de cobertura vegetal
estudamos em separado cada mapa, dividindo sua hidrografia como proposto em Materiais e
Métodos e analisaremos cada item a seguir. Na página “5”, segue o mapa de 2004 (Fig. 03).
Conforme a Tabela 02, constatamos que no trecho “1” – Rio Corda, o percentual de área
urbanizada é maior que o percentual médio entre os três trechos, conforme Tab. 01. Outro valor
que chama atenção é o da Área de Alta Densidade Arbórea, que são menores que a média total
de 2004. Os dados neste ano já preocupam, uma vez que, praticamente 100% da área urbanizada
do “trecho 1” concentra‐se em menos de 2km de extensão do rio, menos da metade do trecho
estudado (Fig. 03). Assim, entendemos que se estudássemos apenas o trecho sobre influencia
direta da área urbana teríamos mais de 1/3 da área de APP totalmente urbanizada.
Tabela 2 – Quadro demonstrativo dos trechos dos Mapas de Cobertura Vegetal de 2004.
Trecho 1
Rio Corda
Área do Leito
Alta Densid. Arb.
Baixa Densid. Arb.
Solo Exposto
Área Urbanizada
APP Somatório

Valor
ha
10,52
30,14
13,13
1,74
6,92
62,46

Valor
%
16,84
48,25
21,03
2,79
11,08
100

Trecho 2
Mearim Norte
Área do Leito
Alta Densidade
Baixa Densid. Arb.
Solo Exposto
Área Urbanizada
APP Somatório

Valor
em há
13,20
20,71
12,00
2,00
8,13
56,03

Valor
em %
23,56
36,96
21,42
3,56
14,50
100

Trecho 3
Mearim Oeste
Área do Leito
Alta Densidade
Baixa Densid. Arb.
Solo Exposto
Área Urbanizada
APP Somatório

Valor
há
13,23
36,07
11,40
1,93
4,44
67,08

Valor
%
19,73
53,77
17,00
2,88
6,62
100

Fonte Própria.

O Trecho 2 – Rio Mearim Norte destaca‐se pelo fato de que a partir da intersecção com o
Rio Corda, torna‐se navegável cortando toda a região central do Maranhão até sua foz, no Golfão
Maranhense. O leito neste trecho cobre uma área de 13.20ha² exigindo 56.06ha² APP, que,
conforme Tabela 2, são os maiores valores apresentados pelo mapa. Importante citar que o alto
valor da área leito do rio acaba pesando na análise dos dados, causando um decréscimo no
percentual das áreas em itens para o trecho estudado. Assim, no ano em questão, os valores de
Alta Densidade apresentados pelo mapa são menor em todo o mapa, o que também se justifica
pela proximidade com o bairro Trezidela e Centro, com densa urbanização, além da forte
presença de áreas destinadas para agricultura, caracterizada como Baixa Densidade Arbórea.
O Trecho 3 – Rio Mearim Oeste, compreende a parte do rio anterior ao encontro com o
Corda, neste trecho o rio corta a mancha urbana da cidade de Barra do Corda, entre os bairros
Juá, Canadá e Vila Tamarindo percorrendo 3,10km. Aqui os índices da cobertura vegetal
classificados como Área Urbanizada, e Baixa Densidade Arbórea são os menores entre todos os

trechos estudados, e por consequência, temos os maiores valores de Alta Densidade Arbórea.
Análise do Mapa de Cobertura Vegetal da APP dos Rios Corda e Mearim do ano de 2011
(Evolução)
Para melhor compreensão da evolução da cobertura vegetal nas áreas de APP, faremos
uma comparação dos dados obtidos nos Mapas de Cobertura Vegetal do anos de 2004 e 2011,
FIG. 03 e 04, trecho a trecho. Desta forma ao comparar os dados extraídos do mapa de 2011, o
Trecho 1 – Rio Corda apresentou as maiores variações entre todos os dados estudados. A área
Urbanizada, conforme as Tabelas 2 e 3, sofreu o maior aumento (6%) assim como os valores de
Alta Densidade Arbórea, tiveram o maior decréscimo entre todos os valores estudados (8%).

Fig 04. Mapa de Cobertura Vegetal da APP dos Rios Corda e Mearim do ano de 2011.
Fonte Própria.

Os dados preocupam, uma vez que em 7 anos, cerca de 5ha de área arbórea de APP
foram extintos, enquanto que 6ha foram urbanizados, em um processo que parece irreversível.
Esta realidade tende a ser agravada, já que o rio circunda o centro da cidade à norte, a oeste e a
sul, mas a margem esquerda do rio, se encontra sobre o bairros vila Canadá, ainda em fase de

adensamento. O rio em questão é o preferido pela população já que suas águas são mais frias e
límpidas, com forte apelo para a ocupação e degradação. Outro agravante é o fato das imagens
estarem desatualizadas, e empreendimentos como o “Litorio”, que impermeabilizou e removeu
grande parte da cobertura vegetal do rio, não estarem computados até então, conforme Fig.05.

Fig 05. Obra pública que resultará na impermeabilização em trecho do leito Rio Corda.
Fonte.: Viveiros, Vasconcelos e Arraz 2012.

Os valores apresentados pelo Trecho “B” – Rio Mearim Norte, a principio parecem ser
contraditórios. Já que aumentaram tanto os valores de Alta Densidade Arbórea, como os de Área
Urbanizada. A justificativa para a contradição, entendemos que foi a época do ano em que as
imagens de 2011 foram obtidas. Em março, estamos no ápice do ciclo chuvoso na região,
enquanto que em dezembro (mapa de 2004), estamos no ápice da estação seca e das queimadas
em Barra do Corda, então entendemos que os valores de Baixa Densidade Arbórea foram
transformados em Área de Alta Densidade. Mas, mesmo apesar do aumento deste item, os
valores de Alta densidade Arbórea são os menores em todo o mapa de 2011. Os maiores
aumentos da Área Urbanizada aconteceram no Bairro Cerâmica, à direita do bairro Trezidela, as
margens da BR 226, área de declividade acentuada.
No Trecho 3 – Rio Mearim Oeste, encontramos uma situação semelhante ao que
aconteceu no Trecho 1, mas em um ritmo um pouco menor. Assim, tivemos um decréscimo na
Área de Alta Densidade Arbórea, e aumento na Área Urbanizada, que ocorreram, sobretudo pelo
adensamento dos Bairros Juá e Tamarindo.
Tabela 3 – Quadro demonstrativo dos trechos dos Mapas de Cobertura Vegetal de 2011.
Trecho 1
Rio Corda
Área do Leito
Alta Densid. Arb.
Baixa Densid.
Solo Exposto
Área Urbanizada
APP Somatório

Valor
em ha
10,37
25,07
13,63
2,28
11,13
62,48

Valor
em %
16,58
40,10
21,79
3,64
17,80
99,92

Trecho 2
Rio Mearim
Área do Leito
Alta Densid. Arb.
Baixa Densid. Arb.
Solo Exposto
Área Urbanizada
APP Somatório

Valor
em ha
137,6
213,8
85,98
16,14
92,78
546,3

Fonte Própria.

Valor
em %
25,12
39,03
15,69
2,95
16,93
99,72

Trecho 3
Rio Mearim Oeste
Área do Leito
Alta Densid. Arb.
Baixa Densid. Arb.
Solo Exposto
Área Urbanizada
APP Somatório

Valor
em ha
13,56
34,00
11,10
2,20
6,97
67,82

Valor
em %
19,93
49,96
16,30
3,23
10,24
100

Porém, os índices da cobertura vegetal classificados como Área Urbanizada, e Baixa
Densidade Arbórea ainda são os menores com relação a todos os trechos estudados, enquanto
que os maiores valores de área de Alta Densidade Arbórea concentram‐se neste trecho.

Fig 06. Gráfico ‐ Evolução da Cobertura Vegetal da Área de APP 2004 à 2011.
Fonte Própria.

Percebe‐se também que no “Trecho C”, sobretudo na margem sul, as ocupações são mais
rarefeitas, existindo grande áreas que podem ser reservadas para criação de parques e demais
áreas de reserva, assegurando‐se assim as exigências do Código Florestal. Estas providencias são
urgentes, devem ser tomadas tendo em vista a proximidade do leito do rio com a mancha
urbana.
A questão mais séria , se dá, de acordo com a Fig. 06, na diminuição nas áreas vegetadas
com alta e baixa densidade arbórea, que diminuíram juntas em quase 10%, quanto que os
valores de área urbanizada têm crescido cerca de 5%.

CONCLUSÕES
A partir do desenvolvimento do trabalho, podemos concluir que o processo de
adensamento de Barra do Corda tem produzido retirada da vegetação das margens dos rios e
aumento da área impermeabilizada e no lançamento de efluentes nos corpos d'água.
Os efeitos da degradação das margens dos rios podem ser sentidos por todo o Estado, já
que o Rio Mearim, segue até o Golfão Maranhense, na sua foz, onde encontra o oceano
Atlântico, a Norte. Segundo SCHUELER, 1995, apud ARAÚJO, ALMEIDA e GUERRA, 2005, a
quantidade de superfície impermeável pode ser utilizada como um indicador para se prever o
quão graves podem ser o dano. Em muitas regiões urbanas, havendo um valor igual ou menor
que 10% de cobertura impermeável da bacia hidrográfica já é suficiente para ocorrer a
degradação, sendo que se torna mais severa quanto maior for a cobertura impermeável.
Importante citar que conforme podemos concluir através de trabalhos anteriores
(VASCONCELOS e VIVEIROS 2012), Barra do Corda, teve sua população urbana acrescida em 15%,
entre os Censos 2000 e 2010, quanto que os serviços públicos, sobretudo os de abastecimento

d’água, coleta de esgoto e lixo, não tem evoluído favoravelmente.
Com relação à metodologia, podemos concluir que é possível a realização de trabalhos na
área de geoprocessamento com softwares de desenho técnico. Os dados gerados neste trabalho
serão fonte de um banco de dados para análise em softwares de tecnologia GIS, onde podem ser
elaboradas novas análises com dados extraídos por novos trabalhos, sobretudo os originados no
Núcleo de Estudos Ambientais do IFMA Campus Barra do Corda, que está sendo criado.
A partir deste trabalho entendemos que a questão do uso das margens dos rios,
principalmente em áreas urbanas, é uma questão que deve ser explorada, sobretudo em Barra
do Corda, onde o rio tem uma importância no cotidiano da população. O uso de suas margens
devem ser tolerados, desde que não comprometa o rio e sua vegetação marginal. Projetos
inteligentes, de baixo impacto, necessitam ser um padrão difundido. Neste contexto este
trabalho será divulgado com objetivo de fomentar políticas de educação ambiental, gestão
urbana e de controle de impactos para toda a bacia do Mearim.
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